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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en av de vanligaste 

komplikationerna som drabbar ungefär 30 % av alla vuxna som genomgår anestesi och 

kirurgi. Vissa patienter kan ha upp till en 70 % risk att drabbas. Etiologin av PONV är bred, 

och det är därmed av intresse att undersöka huruvida en icke-farmakologisk metod såsom 

akupressur har effekt och kan förebygga PONV.  

 

Syfte: Att beskriva effekten av akupressur på förebyggandet av postoperativt illamående och 

kräkningar hos patienter som genomgår anestesi och kirurgi. 

 

Metod: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. 

Totalt 12 randomiserade kontrollerade studier inkluderades i litteraturstudien efter 

systematisk litteratursökning och kvalitetsgranskning.  

 

Resultat: Akupressur som ges med olika metoder, minskar incidensen av både postoperativt 

illamående och postoperativa kräkningar. PONV delas in i tidigt och sent illamående samt 

tidig och sen kräkning. Resultatet visar på att 37 % (314 av 842) av deltagarna som erhöll 

akupressur inte drabbades av tidigt illamående, och att 39 % (328 av 842) inte drabbades av 

sent illamående. Resultatet visar vidare på att 17 % (147 av 842) av deltagarna inte drabbades 

av tidig kräkning, medan 34 % (289 av 842) inte drabbades av sen kräkning. Majoriteten av 

deltagarna erhöll akupressur med elektricitet och resterande deltagare erhöll akupressur med 

band som stimulerade punkt P6 eller via manuellt tryck. Flera patient-, anestesi- och 

operationsrelaterade faktorer måste dock beaktas, då de påverkar incidensen av PONV.  

 

Slutsats: Vetenskaplig evidens finns för att akupressur minskar förekomsten av PONV. Det 

innebär att akupressur kan implementeras inom den anestesiologiska omvårdnaden, och att 

anestesisjuksköterskan kan använda sig av akupressur för att förebygga PONV hos patienter. 

Det finns dock behov av ytterligare forskning kring ämnet, och etiska aspekter måste 

tillgodoses när studier på användning av akupressur genomförs.  

 

Nyckelord: akupressur, anestesi, kirurgi, PONV, postoperativt illamående och kräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 
 

Background: Postoperative nausea and vomiting (PONV) affects approximately 30 % of all 

adults who undergo anesthesia and surgery. Some patients have an even greater risk for 

developing PONV, with an incidence rate of at least 70 %. The aetiology of PONV is vast, 

hence there is an interest and importance of investigating whether a non-pharmacological 

measure, such as acupressure is effective in preventing PONV.  

 

Purpose: To describe whether acupressure has effect on, and can prevent postoperative 

nausea and vomiting in patients that have undergone anesthesia and surgery.  

 

Methods: A systematic literature review was conducted in databases CINAHL and PubMed 

to examine the subject field. A total of 12 randomised controlled trials were included after 

undergoing critical appraisal using appraisal documents.  

 

Results: Acupressure that is given with different methods, decreases the incidence of both 

postoperative nausea and postoperative vomiting, though only to a certain extent. PONV is 

divided into early and late nausea, and early and late vomiting. The results show that 37 % 

(314 of 842) of the study participants who received acupressure, did not develop early nausea, 

and 39 % (328 of 842) of the study participants did not develop late nausea. 17 % (147 of 

842) of the study participants did not develop early vomiting, and 34 % (289 of 842) did not 

develop late vomiting. The majority of the study participants received acupressure by 

electricity and the rest recieved acupressure with bands around the wrist or by manual 

pressure on point P6. Several patient, anesthesia, and surgery related factors are to be 

regarded because of their impact on the incidence of PONV. 

 

Conclusion: Scientific evidence shows that acupressure does have a preventative effect on 

the development of PONV. This means that acupressure can be implemented in nursing care 

and that the nurse anesthetist can use this method for preventing PONV in patients 

undergoing anesthesia and surgery.  However, there is a great need for further studies on this 

non-pharmacological method, and ethical considerations are to be regarded as important when 

conducting further studies.  

 

Keywords: acupressure, anesthesia, PONV, postoperative nausea and vomiting, surgery 
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Ordförklaringar  

 

Amygdala: Tillhör det limbiska systemet. Är belägen direkt innanför hjärnbarkslagret 

på tinninglobens insida. Amygdala tar emot och sänder signaler till olika hjärnbarksområden, 

basala ganglierna och till kärnor i mellanhjärnan, däribland hypothalamus. Amygdala spelar 

en central roll i samband med att känslor som rädsla, vrede, och skräck utlöses. Har även en 

central roll för justeringar av bl.a. andning, blodtryck och hjärtverksamhet som krävs för att 

försätta kroppen i larmberedskap. Amygdala har även betydelse för inlärning och minnet av 

starkt känsloladdade händelser.  

 

Area postrema: Är beläget i hjärnan i den fjärde ventrikelns "golv". Innehåller 

nervcellskroppar och ett kapillärnät som saknar blodhjärnbarriär. Area postrema har inverkan 

på kontrollen av hjärtkärlfunktion och förmåga att utlösa illamående och kräkningar.  

 

ASA (American society of anesthesiologists) klassificering:  

ASA 1: Frisk patient  

ASA 2: Patient med lindrig systemsjukdom  

ASA 3: Patient med allvarlig systemsjukdom  

ASA 4: Patient med allvarlig och ständigt livshotande systemsjukdom  

ASA 5: Moribund patient som inte förväntas överleva utan operation  

ASA 6: Avliden patient vars cerebrala funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort och som  

             ska genomgå en donationsoperation  

 

Meridian: Förbindelser som sammanbinder akupunkturpunkter och organ med varandra. 

Akupunkturpunkterna namnges efter vilket organ de är sammanbundna med.  

 

Obliquus externus: De sneda magmusklerna 

Pons: Hjärnbryggan. Är mellandelen av hjärnstammen och övergår i medulla oblongata. Tar 

emot signaler från storhjärnan och sänder signaler till lillhjärnan.  

Putamen: Utgör en del av det limbiska systemet. Dess främsta funktion är att reglera rörelser 

och påverka olika sorters inlärning. Putamen är även involverad i kognitiva processer bakom 

känslor såsom förakt och avsky.  

 

Pylorus: Nedre magmunnen  

 

Rectus abdominis: De raka magmusklerna 

 

Tractus solitarius: Är belägen dorsalt i medulla oblongata. Tar emot signaler från n. 

facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. glossopharyngeus. Den nedre delen av 

solitariuskärnan tar emot den viscerala afferensen från svalg, struphuvud, hjärta, lungor, 

gastrointestinalkanalen, njurarna och bäckenets inälvor. 

 

Ventrikel: (syftar till ventriculus gaster): Magsäcken 
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Inledning 

Incidensen av postoperativt illamående och kräkning ser i modern tid fortfarande ut som den 

gjorde på 1950-talet, med ca 30 % av vuxna som drabbas efter genomgången anestesi och 

kirurgi. Trots att den medicinska utvecklingen sedan dess har gått framåt, så är postoperativt 

illamående och kräkningar/PONV (postoperative nausea and vomiting) en av de 

komplikationer som drabbar många patienter. Vissa patienter kan även ha upp till 70 % risk 

att drabbas. Komplikationen anses dessutom av patienter vara en av de värsta att drabbas utav 

efter anestesi och kirurgi.  

 

Ett av anestesisjuksköterskans ansvarsområden är att förebygga uppkomsten av 

komplikationer hos patienten på farmakologisk och icke-farmakologisk väg. Det är av intresse 

att utforska vilka icke farmakologiska åtgärder som anestesisjuksköterskan kan använda sig 

av, för att förebygga PONV hos patienter som genomgår anestesi och kirurgi. 

Litteraturstudien fokuserar på akupressur som icke-farmakologisk åtgärd för förebyggande av 

PONV.  

 

1. Bakgrund 

1.1 Fysiologi - illamående och kräkning 

Illamående definieras som en obehaglig känsla i epigastrium och svalg, som ger upphov till 

känslan att vilja kräkas. Den obehagliga känslan uppstår när tarminnehållet backar upp i 

ventrikeln p.g.a. att duodenum kontraherar samtidigt som pylorus förlorar tonus (Watcha & 

White, 1992). Fysiologiskt sett är illamående och kräkning en skyddsmekanism som aktiveras 

då kroppen försöker att göra sig av med potentiellt toxiska ämnen, samt försöker förhindra 

ytterligare intag av potentiellt toxiska ämnen (Naylor & Inall, 1994; Watcha & White, 1992).  

 

Kräkning sker när nervceller lokaliserade i truncus encephali (hjärnstammen) och medulla 

oblongata (förlängda märgen) aktiveras. Nervcellerna har tidigare benämnts "kräkcentrum", 

men p.g.a. att det inte är fastställt om det är områden lokaliserade i endast hjärnstammen och i 

förlängda märgen som styr över kräkning, är det felaktigt att ha ett gemensamt namn för 

nervcellerna (Donnerer, 2003; Horn, Wallisch, Homanics & Williams, 2014; Sanger & 

Andrews, 2006). Det är heller inte fastställt om det finns ett distinkt center/område som 

utlöser endast illamående (Donnerer, 2003). I en amerikansk studie där illamående försöktes 

framkallas hos deltagarna genom visuell stimulering, kunde forskarna med hjälp av magnetisk 
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resonanstomografi se att pons dorsala del samt amygdala och putamen aktiverades när 

deltagarna uppgav att de började att må illa (Napadow et al., 2013).  

 

Kemoreceptor-triggerzonen (chemoreceptor triggerzone/CTZ), innehåller receptorer för 

dopamin, opioider, serotonin, histamin, acetylkolin och muskarin, vilka är neurotransmittorer 

som kan påverka uppkomsten av illamående och kräkning. CTZ är belägen i area postrema, 

som finns i hjärnan (Donnerer, 2003; Sanger & Andrews, 2006; Snell, 2006). Area postrema 

innehåller rikligt med kapillärer som saknar blodhjärnbarriär, vilket innebär att CTZ även kan 

aktiveras av kemiska stimuli (t.ex. cytotoxiner) som finns i blodet eller i cerebrospinalvätskan 

(Donnerer, 2003; Horn et al., 2014; Sanger & Andrews, 2006; Watcha & White, 1992).  

 

I förlängda märgen finns tractus solitarius som består av sensoriska cellkärnor. Cellkärnorna 

står i kontakt med nervus vagus. Tractus solitarius, nervcellerna i hjärnstammen och förlängda 

märgen samt CTZ utgör tillsammans de områden som koordinerar kräkreflexen, och de bildar 

därmed en reflexbåge. Den efferenta delen av kräkreflexen koordinerar kontrollen av 

diafragma, inandning, blodtryck, hjärtfrekvens, larynx, pharynx, tungan, esofagussfinktern 

samt nedre magmunnen vid kräkning (Donnerer, 2003). 

 

Kräkning delas in i tre olika faser. Den första fasen innefattar symtom från det autonoma 

nervsystemet som uppstår när nervcellerna i hjärnstammen och i förlängda märgen aktiveras. 

Symtomen består av ökad salivation, blekhet och takykardi (Watcha & White, 1992; Horn et 

al., 2014). Ytterligare ett symtom är sväljning av saliv, som har visat sig ha en skyddande 

effekt på esofagus genom att saliven mildrar magsyrans frätande effekt när maginnehållet 

passerar ut (Lang, 2003). Den andra fasen innefattar ulkningar/kväljningar och kräkning. 

Ulkning/kväljning är rytmiska och spastiska rörelser av andningsmuskulatur, diafragma, 

bröstvägg och abdominalmuskulatur, utan att maginnehåll drivs ut p.g.a. att glottis förblir 

stängd. Kräkning kräver en koordination av andnings-, gastrointestinal- och abdominal 

muskulatur (Donnerer, 2003; Watcha & White, 1992). Rectus abdominis samt obliquus 

externus kontraheras, esofagussfinktern förlorar tonus, det intrathorakala- och 

intraabdominella trycket ökar, tarmens peristaltiska rörelser går åt motsatt håll och glottis och 

munnen öppnas upp vilket leder till att maginnehållet plötsligt och kraftfullt drivs ut (Watcha 

& White, 1992). I den tredje fasen återhämtar sig kroppen från den energikrävande 

ansträngningen och går in i en slags "vilofas" med eller utan kvarstående illamående (Watcha 

& White, 1992). 
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1.1.1 Stimuli som orsakar illamående och kräkning  

Nervcellerna i hjärnstammen och i förlängda märgen kan aktiveras av stimuli som kommer 

från flera olika områden i det centrala nervsystemet (Watcha & White, 1992; Horn et al., 

2014; Sanger & Andrews, 2006).  Nerver från pharynx, mag-tarmkanalen och mediastinum 

stimulerar det centrala nervsystemet som i sin tur leder signaler till nervcellerna i 

hjärnstammen och förlängda märgen. Nervcellerna påverkas även av stimuli från syn- och 

balanscentra samt nervus vagus (ibid.). Stimuli från mag-tarmkanalen leds till hjärnstammen 

framförallt via nervus vagus (Horn et al., 2014; Naylor & Inall, 1994). Toxiska ämnen i 

tarmlumen, som antingen intagits (t.ex. läkemedel) eller av någon annan orsak frisätts 

endogent, gör att olika ämnen som bl.a. serotonin och dopamin frisätts och stimulerar 

receptorerna som de har affinitet för. Då nerverna i mag-tarmsystemet aktiveras, går signaler 

till nervcellerna i hjärnstammen och förlängda märgen, som då orsakar illamående och 

eventuellt kräkning (Donnerer, 2003; Sanger & Andrews, 2006). 

 

Rädsla, nervositet, trauma mot hjärnan och förhöjt intrakraniellt tryck är exempel på stimuli 

inom det centrala nervsystemet som kan inducera kräkning. Vid sådana stimuli är illamående 

och ulkning inte alltid förekommande innan kräkning sker. Sjukdomar i balansorganen samt 

otrevliga lukter, syner och smaker kan också framkalla illamående och kräkning (Donnerer, 

2003; Sanger & Andrews, 2006). 

 

1.2 Postoperativt illamående och kräkning/PONV 

Incidensen av PONV uppskattas vara upp till 30 % hos alla vuxna patienter som genomgått 

anestesi och kirurgi, och har varit densamma i många år (Horn et al., 2014; Watcha & White, 

1992). Av de patienter som bedöms ha hög risk att drabbas av PONV kan incidensen uppgå 

ända upp till 70 % (Habib & Gan, 2004; Kovac, 2003). Generell anestesi syftar till att uppnå 

amnesi, analgesi, och muskelrelaxation för att skapa bra förutsättningar för kirurgi, och för att 

uppnå generell anestesi krävs administrering av olika sorts läkemedel (Nagelhout, 2014a). 

Anestesi kan även ges regionalt och lokalt. För att uppnå analgesi och sedering används bl.a. 

olika typer av opioider som kan administreras på olika sätt, exempelvis intravenöst eller 

intratekalt (Nagelhout, 2014c; Nagelhout, 2014d). För att uppnå amnesi och sömn används 

inhalations- eller intravenösa anestetika (Kossick 2014; Nagelhout, 2014b). PONV är en av de 

vanligaste komplikationerna efter genomgången anestesi och kirurgi och kan uppstå 

oberoende av vilken sorts anestesi som givits patienten (Watcha & White, 1992, Horn et al., 

2014). 
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1.2.1 Riskfaktorer och riskbedömning    

1.2.1.1 Patientrelaterade riskfaktorer 

Ålder och kön 

Risken att drabbas av PONV är högre hos barn än hos vuxna (Apfel et al., 2012; Kovac, 2003; 

Watcha & White, 1992). Barn under tre års ålder påverkas sällan av PONV, men från tre års 

ålder och uppåt ökar sannolikheten för att drabbas (Kovac, 2003; Rüsch, Eberhart, 

Wallenborn & Kranke, 2010). Forskning har visat att PONV minskar med åldern, dock så 

gäller det endast vuxna personer (Apfel et al., 2012; Kovac, 2003; Sinclair, Chung & Mezei, 

1999). Orsaken till minskning av incidens kan vara att de autonoma reflexernas funktion avtar 

med åldern (Apfel et al., 2012).  

 

Flertalet studier har påvisat att kvinnor har en högre risk att drabbas av PONV är män, och det 

kvinnliga könet anses vara en av de starkaste riskfaktorerna (Apfel et al., 2012; Choi, Ko, 

Ahn & Kim, 2005; Ho & Chiu, 2005; Horn et al., 2014; Kovac, 2003; Pierre & Whelan, 2013; 

Rüsch, Eberhart, Wallenborn & Kranke, 2010; Sinclair et al, 1999; Stadler, Bardiau, Seidel, 

Albert & Boogaerts, 2003; Watcha & White; 1992; Wu, Sun, Wang & Tseng, 2015). Orsaken 

till att kvinnor drabbas i större utsträckning än män är inte klarlagd, men en teori är att det 

skulle kunna bero på nivåerna av könshormoner (Harmon, O'Connor, Gleasa & Gardiner, 

2000). Det är ingen skillnad mellan flickor och pojkar som inte nått puberteten att drabbas av 

PONV (Kovac, 2003). 

 

Medicinska faktorer 

Preoperativ ångest och/eller oro gör patienter mer benägna att drabbas av PONV (Kovac, 

2003; Watcha & White, 1992). De bakomliggande mekanismerna kan vara att 

ångestfyllda/oroliga patienter hyperventilerar samt sväljer mer luft vilket gör att mag-

tarmsystemet expanderar. På grund av stressen som patienterna upplever frigörs även 

katekolaminer i blodet, vilka också kan ge upphov till illamående och/eller kräkning (ibid.). 

 

Vissa patienter kan ha sjukdomar som gör att de löper en ökad risk för att drabbas av PONV. 

Det kan röra sig om mag-tarmsjukdomar såsom reflux, eller metabola sjukdomar såsom 

diabetes mellitus där neuropati är utvecklad. Även sjukdomar som orsakar fördröjd tömning 

av magsäcken ökar risken. Exempel är kronisk kolecystit och pylorospasm. Graviditet medför 

också en ökad risk att drabbas (Ho & Chiu, 2005; Watcha & White, 1992).  
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Enligt flera forskare finns det ett samband mellan övervikt och risken att drabbas av PONV 

(Doubravska, Dostalova, Fritscherova, Zapletalova & Adamus, 2010; Kovac, 2003; Watcha 

& White, 1992). Förklaringen kan vara att inhalationsanestetika tas upp av fettvävnad och 

fortsätter att avges till blodet även efter att anestesin är avslutad. Därmed är anestetika kvar i 

kroppen en längre tid och tros orsaka PONV på det sättet. Ytterligare en förklaring är att 

magsäcken hos överviktiga personer lättare fylls med luft vid ventilering, då det kan vara 

svårare att maskventilera överviktiga personer, samt att de har en ökad risk för esofageal 

reflux (Kovac, 2003; Watcha & White, 1992). Andra forskare påstår dock att det inte finns 

någon korrelation mellan övervikt och risken att drabbas av PONV (Horn et al., 2014; Kranke 

et al., 2001; Ho & Chiu, 2005).  

 

Tidigare PONV, besvär med åksjuka/rörelsesjuka och rökning 

Patienter som tidigare upplevt PONV i samband med anestesi och kirurgi och/eller även 

besväras av åksjuka, är mer benägna att drabbas av PONV (Apfel et al., 2012; Doubravska et 

al., 2010; Ho & Chiu, 2005; Kovac, 2003; Rüsch et al., 2010). Orsaken kan vara en 

stimulering av nervus vestibularis vid t.ex. lägesändring (Kovac, 2003). Icke-rökare drabbas 

av PONV i större utsträckning än rökare (Apfel et al., 2012; Choi et al., 2005; Doubravska et 

al., 2010; Kovac, 2003; Rüsch et al., 2010; Stadler et al., 2003). Mekanismerna som gör att 

rökare i mindre utsträckning drabbas av PONV är inte helt klarlagda, men en teori är att en 

sensibilisering sker då rökare utsätter sig för nikotin och andra carcinogena ämnen som finns i 

tobaksrök och att neuroreceptorernas sätt att fungera därmed förändras (Apfel et al., 2012; 

Kovac, 2003).  

 

1.2.1.2 Anestesirelaterade riskfaktorer 

Anestesiteknik   

Generell anestesi har visat sig vara en av de mest betydande riskfaktorerna för att en patient 

ska drabbas av PONV (Apfel et al., 2012; Rüsch et al., 2010; Stadler et al., 2003). Patienter 

som erhåller generell anestesi har en upp till 90 % ökad risk att utveckla PONV jämfört med 

de som erhåller annan slags anestesi, exempelvis regional anestesi eller lokal anestesi (Rüsch 

et al., 2010; Sinclair et. al., 1999; Watcha & White, 1992). Risken för postoperativa 

kräkningar ökar om sövning av patienter sker med inhalationsanestetika (Ho & Chiu, 2005).  

 

Användning av lustgas kan bidra till PONV p.g.a. att lustgas har affinitet för opioidreceptorer 

och även stimulerar det sympatiska nervsystemet som i sin tur frisätter katekolaminer. 
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Lustgas diffunderar över till hålrum i kroppen och orsakar utvidgning av mag-tarmsystemet 

samt ändrar trycket i mellanörat (Apfel et al., 2012; Doubravska et al., 2010; Ho & Chiu, 

2005; Kovac, 2003; Rüsch et al., 2010; Watcha & White, 1992). Incidensen av PONV är 

också högre hos de patienter som intuberats än hos de patienter vars luftväg säkrats med 

larynxmask eller blivit ventilerade med hjälp av mask (Doubravska et al., 2010).  

 

Operationslängd   

Anestesins längd beror på operationens längd, och durationen av anestesi har visat sig ha 

direkt association med incidensen av PONV (Apfel et al., 2012; Choi et al., 2005). I en 

kanadensisk studie kunde forskarna påvisa att det fanns ett direkt samband mellan längden av 

anestesin samt incidensen av PONV (Sinclair et al., 1999). Orsaken till den ökade risken 

relateras till att patienterna erhåller anestetika under en längre tid (Ho & Chiu, 2005).  

 

Perioperativ användning av opioider  

Användning av opioider är riskfaktor för utveckling av PONV (Apfel et al., 2012). Upp till 50 

% av patienter som erhåller medicinering med opioider drabbas av PONV. Incidensen kan 

minska om användningen av opioider undviks eller om reducerade doser administreras 

(Rüsch et al., 2010). Orsaken till att PONV utvecklas är att opioider stimulerar 

opioidreceptorer i area postrema (Kovac, 2003). 

 

1.2.1.3 Kirurgirelaterade riskfaktorer 

Vissa typer av operationer associeras med en högre förekomst av PONV. Laparaskopiska 

procedurer, bröstkirurgi, gynekologiska procedurer, bukkirurgi och vissa typer av ortopediska 

operationer är exempel på operationer där patienter har en större risk att drabbas. Även vid 

ögon- och ansiktskirurgi, operationer i munhåla eller öron, näsa och hals är risken att drabbas 

stor (Apfel et al., 2012; Choi et al., 2005; Doubravska et al., 2010; Ho & Chiu, 2005; Kovac, 

2003; Sinclair et al., 1999; Wu & Sun, 2015). Vid operationer i ansikte, munhåla och hals är 

risken att blod sväljs ner stor, vilken är en orsak till att patienter kan utveckla PONV då blod 

är ett starkt emetiskt stimuli (Kovac, 2003). Ytterligare en orsak är mekanisk stimulering av 

nerver i operationsområdet som i sin tur sänder signaler till hjärnstammen. Samma sak kan 

ske vid operationer i buken då mekanisk stimulering av mekanoreceptorer, mesenterium, 

peritoneum eller övriga organ sker (Donnerer, 2003).  
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1.2.1.4 Postoperativa riskfaktorer  

Patienter som i det postoperativa förloppet upplever smärta och/eller yrsel löper en större risk 

att drabbas av PONV. Yrsel kan bero på hypotension som kan uppstå p.g.a. dehydrering. 

Dehydrering kan exempelvis uppstå p.g.a. blodförlust under operation eller inadekvat 

hydrering perioperativt (Kovac, 2003; Watcha & White, 1992). Illamående och/eller kräkning 

kan även uppstå när patienterna i det postoperativa skedet ska komma igång och röra på sig 

eller när de exempelvis ska inta mat, dryck eller läkemedel (Watcha & White, 1992).  

 

1.2.1.5 Riskbedömning 

Då det inte finns en ensam riskfaktor som kan avgöra om en patient kommer att drabbas av  

PONV eller inte, krävs att en sammanvägning av de mest betydelsefulla riskfaktorerna görs 

genom en riskbedömning. Riskbedömningsinstrument som bedömer flera riskfaktorer är mer 

trovärdiga än om risken för PONV bedöms utifrån endast en riskfaktor (Pierre & Whelan, 

2013). Riskbedömningsinstrument har under 1990-talet utvecklats av flertalet forskare såsom 

Sinclair, Palazzo, Apfel och Koivuranta (Apfel, Läärä, Koivuranta, Greim & Roewer 1999; 

Koivuranta, Läärä, Snåre & Alahuhta 1997; Palazzo & Evans 1993; Sinclair et al. 1999). 

Apfel har även utarbetat ett förenklat riskbedömningsinstrument som är inspirerat av 

Koivuranta (Pierre & Whelan, 2013) (bilaga 1). Med hjälp av riskbedömningsinstrument 

utvecklade av Apfel och Koivuranta kan risken i % att drabbas av PONV beräknas genom att 

addera antalet riskfaktorer. I bilaga 1 presenteras en översikt av riskfaktorer som enligt 

ovanstående fyra forskare anses vara signifikanta och bör vara med vid riskbedömning.  

 

1.3 Konsekvenser av PONV 

Allvarliga eller livshotande komplikationer på grund av PONV uppstår sällan (Horn et al., 

2014). I vissa fall kan dock patienter som utvecklar PONV drabbas av flera konsekvenser. 

Illamående, reflux eller kräkningar som inte ger med sig kan leda till att patienten inte vill 

eller kan inta t.ex. näring, vätska eller läkemedel peroralt. Det kan sin tur leda till uttorkning, 

påverkad elektrolytobalans samt förlängd vårdtid då tillfrisknandet tar längre tid. Kräkningar 

kan leda till sårruptur, venös hypertension och ökad blödningsrisk i operationsområdet. 

Patienter vars andningsreflexer är nedsatta på grund av t.ex. läkemedel löper en ökad risk att 

aspirera maginnehåll vid reflux eller kräkning, vilket i sin tur kan leda till lunginflammation 

(Donnerer, 2003; Sanger & Andrews, 2006; Watcha & White, 1992). Även hjärtfrekvensen 

och cirkulationssystemet kan påverkas negativt. Om trycket i olika organ ökar kan det leda till 

skador på exempelvis esofagus, och det finns även en risk att olika lager i organen kan 
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rupturera. Kräkning ökar även det intrakraniella trycket vilket kan få farliga konsekvenser om 

exempelvis ett aneurysm brister (Donnerer, 2003).  

 

I en amerikansk studie där 101 patienter deltog, fick deltagarna svara på en enkät där de skulle 

rangordna 10 möjliga postoperativa komplikationer/situationer utifrån vilka som ansågs vara 

värst att drabbas av. Det framkom att de flesta ansåg att kräkningar var den komplikation som 

tycktes vara värst (Macario, Weinger, Carney & Kim, 1999). Även andra forskare har i sina 

studier påvisat att illamående och kräkning är en av orsakerna till minskad tillfredsställelse 

med vården enligt patienter (Gan, Sloan, Dear, El-Moalem & Lubarsky, 2001; Habib & Gan, 

2004).  

 

1.4 Akupressur  

Akupressur är en noninvasiv form av akupunktur (Chernyak & Sessler, 2005). Vid 

akupunktur används nålar för stimulering av akupunkturpunkter, medan de vid akupressur 

istället stimuleras med tryck eller elektricitet. Akupressur är därför också mindre smärtsamt 

för patienten än akupunktur. Akupunktur är en kinesisk form av alternativmedicin vilken 

använts i Kina i över 2000 år för behandling av smärta och sjukdomar. Enligt den kinesiska 

läkekonsten finns det 12 huvudsakliga meridianer i kroppen vilka står i kontakt med kroppens 

olika organ. Mellan meridianerna och organen finns akupunkturpunkter, vilka stimuleras för 

att få organen och kroppens energi i balans. Stimulering av punkt P6 (även kallad pericardium 

6/PC6 eller Neiguan) är en av de mest studerade akupunkturpunkterna och har visat sig kunna 

vara effektiv mot PONV. Akupunkturpunkt P6 är lokaliserad på insidan av underarmen 

mellan m. palmaris longus och m. flexor carpi radialis, ca fem centimeter från slutet av 

handleden (ibid.).  

 

Olika mekanismer ligger bakom den påverkan som akupressur har på PONV. En teori är att 

stimulering av punkt P6 stimulerar μ -receptorer, frisätter endorfiner och möjligtvis förändrar 

hur serotoninet överförs till sina receptorer (Golembiewski, Chernin & Chopra, 2005; Ho & 

Chiu, 2005). Stimulering av P6 ökar även tarmens motilitet (Trueman, 2011). 

 

1.5 Anestesisjuksköterskans ansvar 

Anestesisjuksköterskan är en av personerna i teamet kring en patient och ansvarar för 

patientens anestesiologiska omvårdnad. Tillsammans med den ansvariga anestesiologen 

planeras och genomförs självständigt bl.a. generell anestesi på ordination av denne 
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(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). En 

anestesisjuksköterska får självständigt söva ASA 1–2-patienter, och tillsammans med 

anestesiologen får även generell anestesi av ASA 3–5-patienter utföras. Hon/han ska kunna 

bedöma, etablera och upprätthålla fri luftväg samt kunna ventilera och övervaka patienten. 

Patienten ska kontinuerligt observeras gällande ventilation, anestesidjup, cirkulation och 

temperatur, och åtgärder ska vidtas om han/hon bedömer att det krävs. Anestesi-

sjuksköterskan ska även sörja för att all omvårdnad sker med hänsyn till patientens 

individuella behov Det är anestesisjuksköterskans ansvar och skyldighet att skapa tillit 

gentemot sin patient för att få denne att känna sig trygg. Alla personer i teamet kring en 

patient ska ha patientens bästa i åtanke och visa respekt för dennes integritet och värdighet 

och sörja för att vården bedrivs på ett säkert sätt (ibid.). Det är anestesisjuksköterskans 

skyldighet att se till att vården utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Vården ska vara sakkunnig och omsorgsfull och så långt som det är möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten (patientsäkerhetslag, 2010:659, kap.6, § 1). 

 

Trots att allvarliga komplikationer på grund av PONV sällan uppstår, är det ändock viktigt att 

förebygga PONV, då många patienter anser att det är värre att drabbas av illamående och/eller 

kräkningar, än att drabbas av smärta (Gan et al., 2001; Horn et al., 2014). Viktiga 

omvårdnadsmässiga arbetsuppgifter som anestesisjuksköterskan har, är att hon/han ska arbeta 

preventivt, förebygga komplikationer samt planera för patientens postoperativa vård 

och återhämtning (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Att anestesisjuksköterskan ska arbeta preventivt för att 

förebygga att komplikationer uppstår har bland annat sin grund i patientsäkerhetslagen 

(2010:659, kap.1, § 5). Den femte paragrafen tar upp vårdskador som definieras som följande: 

"Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården". Forskning visar att 30 % av alla vuxna patienter som 

genomgått anestesi och kirurgi drabbas av PONV (Horn et al., 2014; Watcha & White, 1992). 

Genom att göra sitt preventiva omvårdnadsarbete till en prioritet, säkerställer 

anestesisjuksköterskan att han/hon uppfyller kraven på att arbeta preventivt, samt även 

uppfyller kraven på sin profession, där en av kärnkompetenserna innefattar att kunna ge en 

säker vård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Anestesisjuksköterskan bör därmed utöver läkemedelsbehandling även tillämpa icke-

farmakologiska metoder, såsom akupressur, för att förebygga PONV hos sina patienter. 
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Genom att basera icke-farmakologiska åtgärder på evidens kan anestesisjuksköterskan erbjuda 

sina patienter en god och säker vård och omvårdnad. Samtliga åtgärder som 

anestesisjuksköterskan utför ska bygga på evidens (ibid.).  

 

1.6 Problemformulering 

Incidensen av postoperativt illamående och kräkning är relativt hög trots att riskbedömning 

kan hjälpa till att identifiera de patienter som har risk att drabbas (Apfel et al., 1999; 

Koivuranta et al., 1997). Studier har påvisat att många patienter upplever illamående och/eller 

kräkning som en av de minst önskvärda komplikationerna efter anestesi och kirurgi (Macario 

et al., 1999). Att drabbas upplevs inte bara som obehagligt, utan kan också innebära att 

ytterligare komplikationer uppstår, vilket kan leda till att patientens återhämtning påverkas på 

olika sätt (Donnerer, 2003; Sanger & Andrews, 2006; Watcha & White, 1992).  

 

Ett av anestesisjuksköterskans ansvarsområden innefattar förebyggandet av komplikationer 

både på farmakologisk och icke-farmakologisk väg. Då etiologin för PONV är bred är det 

lämpligt att kunna erbjuda patienter olika slags behandlingar i syfte att förebygga. Det är 

därför av intresse att ta reda på huruvida en noninvasiv icke-farmakologisk åtgärd i form av 

akupressur kan förebygga postoperativt illamående och kräkningar hos patienter.  

 

2. Syfte 

Syftet var att beskriva effekten av akupressur för förebyggandet av postoperativt illamående 

och kräkningar hos patienter som genomgått anestesi och kirurgi.  

 

3. Metod  

3.1 Design 

För att besvara syftet valdes litteraturstudie som metod. Litteraturstudien har en deskriptiv 

design där data beskrivs objektivt utan tolkningar. Inledningsvis skapades ett tydligt syfte 

med förankring i anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete. Sökord identifierades sedan 

utifrån syftet, lämpliga databaser identifierades och en systematisk sökstrategi utvecklades 

genom att initialt planera hur sökord kunde kombineras för att kunna få fram relevanta 

randomiserade kontrollerade studier. Relevanta studier identifierades och övriga studier 

förkastades vid litteratursökningarna. De utvalda studierna lästes igenom och genomgick 

kvalitetsgranskning, vilken gjordes med granskningsmallar utformade och modifierade vid 
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Örebro universitet (Örebro universitet, 2015a; Örebro universitet, 2015b). Relevant data 

extraherades sedan från studierna för att kunna sammanställa ett resultat som svarar på 

litteraturstudiens syfte. Tillvägagångssättet för att systematiskt söka litteratur, analysera och 

bearbeta den, är inspirerat av Polit & Beck (2008). 

 

3.2 Sökstrategi 

Material har inhämtats genom systematiska litteratursökningar gjorda i databaserna CINAHL 

och PubMed. Databaserna ansågs vara lämpliga för litteratursökningen då de innefattar 

vetenskaplig litteratur inom omvårdnadsvetenskap samt medicin (Polit & Beck, 2008), och då 

anestesisjuksköterskans arbete utgörs av både omvårdnadsmässiga och medicinska uppgifter. 

Under litteratursökningarnas gång fördes anteckningar över använda sökord och 

begränsningar. Genom att kontinuerligt dokumentera hur sökprocessen fortgår, kan 

litteratursökningen ske mer effektivt och risken för att upprepa redan gjorda sökningar 

minskar (Polit & Beck, 2008).  

 

För att säkerställa att översättningen från svenska termer till engelska termer är korrekt har 

databasen Svensk MeSH (medical subject heading) använts. De sökord som identifierades 

utifrån litteraturstudiens syfte, och som med hjälp av databasen översattes till engelska är 

följande: nausea and vomiting, PONV, prevention, surgery, anesthesia och acupressure. 

Sökorden har använts i olika kombinationer och de booleska termerna AND och OR har 

använts för att kombinera sökorden. Sökningarna har så långt som det varit möjligt gjorts med 

liknade sökord i respektive databas (bilaga 2 och 3).    

 

I CINAHL framkom följande sökord som MH/minor subject heading: nausea and vomiting, 

vomiting och acupressure. Sökorden som användes i fritext är följande: PONV, prevention, 

postoperative nausea and vomiting, acupressure, surgery och anesthesia.  

 

I PubMed framkom följande sökord som MeSH: postoperative nausea and vomiting, 

acupressure och acupuncture points. Sökorden som användes i fritext är följande: PONV, 

prevention, acupressure, surgery och anesthesia.  

 

3.3 Urval 

Endast randomiserade kontrollerade studier har inkluderats då det ökar trovärdigheten av 

litteraturstudiens resultat (Polit & Beck, 2008). Vid litteratursökningarna valdes olika 
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begränsningar för att kunna få fram de mest relevanta studierna. Begränsningar som valdes i 

databasen CINAHL var följande: peer reviewed, english language, randomized controlled 

trial, all adult samt årtalsbegränsning 2000–2015. Begränsningarna som valdes i databasen 

PubMed var följande: randomized controlled trial, humans, english, adult 19+ years samt 

årtalsbegränsning 20000101–20161231.  

 

Årtalsbegräsningarna gjordes för att få fram relevanta studier och i vissa fall för att avgränsa 

antalet resultat. Vid de sökningar där årtalsbegränsningarna skiljer sig, är det databasen själv 

som presenterat årtalen, vilket sker då studier från andra årtal inte finns. Begränsningar 

applicerades efter att de olika sökorden kombinerats, för att säkerställa att relevanta studier 

inte sållades bort av respektive databas innan databasen kunnat presentera sina resultat. 

Inklusionskriterier för studier till litteraturstudien var följande: patienter från 18 år och uppåt 

samt patienter som genomgår elektiv kirurgi. Exklusionskriterier var följande: studier som 

behandlar åtgärder mot PONV där PONV förväntas (vid t.ex. cytostatikabehandling), studier 

som behandlar gravida/nyförlösta kvinnor samt studier där akupressur används som 

behandling vid palliativ vård.  

 

3.4 Screening och kvalitetsgranskning av studier 

Studierna som framkom vid de systematiska litteratursökningarna bedömdes i tre steg. I urval 

1 lästes de studiernas titlar vilka ansågs kunna svara på litteraturstudiens syfte (n=42 – efter 

exkludering av dubbletter). I urval 2 lästes studiernas abstract för att avgöra om de skulle 

kunna svara på litteraturstudiens syfte (n=21). I urval 3 lästes studierna i sin helhet och 

kvalitetsgranskades sedan med hjälp av granskningsmallar. En studie har kvalitetsgranskats 

med "granskningsmall för kvantitativa studier utan kontrollgrupp" (Örebro universitet, 

2015a), och resterande 11 studier har kvalitetsgranskats med "granskningsmall för 

randomiserad kontrollerad studie och observationsstudier med kontrollgrupp" (Örebro 

universitet, 2015b) (tabell 1). Studierna bedömdes utifrån vetenskaplig relevans och redlighet, 

urval, intervention, bortfall, utfallsmått, resultat och kritiskt förhållningssätt. Genom att 

använda granskningsmallarna säkerställdes att studierna bedömdes utifrån samma frågor. De 

studier som bedömdes ha hög och medel vetenskaplig kvalitet inkluderades i litteraturstudien. 

 

12 studier kvalitetsgranskades efter systematisk litteratursökning, varav sju studier bedömdes 

ha hög vetenskaplig kvalitet, tre studier bedömdes ha medel vetenskaplig kvalitet och två 

studier bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet och uteslöts därför ur litteraturstudien. Manuell 
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sökning gjordes genom att studera referenslistorna av de sju studier som bedömdes ha hög 

vetenskaplig kvalitet. Den manuella sökningen resulterade i fyra studier, vilka också 

kvalitetsgranskades. Två av de fyra studierna bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet, och två 

studier bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet. Därmed uteslöts två av de fyra studierna ur 

litteraturstudien.  

 

Totalt 12 randomiserade kontrollerade studier valdes ut till litteraturstudien efter systematisk 

litteratursökning, manuell sökning och kvalitetsgranskning. I urval 4 (bilaga 2 & 3) 

presenteras antalet studier som inkluderades i litteraturstudien efter litteratursökning.  

 

 I figur 1 presenteras hur screening av studier gått till 

 I tabell 1 presenteras en översikt av kvalitetsgranskning av studier 

 I bilaga 4 presenteras en översikt av inkluderade och exkluderade studier 
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Studier identifierade genom 

litteratursökningar (urval 1) 

108 

 

IDENTIFIERING 

Screenade via titel  

42 

 

 

Exkluderade studier 

21 

 

 

Exkluderade studier 

9 

 

Genomlästa i fulltext (urval 3) 

13 

Exkluderade studier  

1 

 

 

Studier inkluderade i 

litteraturstudien 

12 

 

SCREENING 

RELEVANS 

INKLUDERING 

Screenade via abstract (urval 2) 

21 

 

Granskade med granskningsmall 

12 
Exkluderade efter granskning 

2 

 

Identifierade efter manuell 

sökning 

4 

 

Exkluderade efter granskning 

 

2 

Exkluderade dubbletter 

 

66 

CINAHL + PubMed 

              499     +    545 

=1,044 

Figur 1. Flödesschema för screening av studier 
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Tabell 1. Översikt av kvalitetsgranskning (gjord med granskningsmallar (Örebro universitet, 2015a*; Örebro universitet, 2015b))  

 

X = ja, - = nej, / = delvis 

X*= Framgår ej när och hur personerna tillfrågades att delta i studien.                                                                                       .       

//= Framgår ej när och hur personerna tillfrågades att delta i studien eller hur många som exkluderades innan inkludering.  

///= Framgår ej när och hur personerna tillfrågades att delta i studien, hur många som exkluderades innan inkludering eller avböjde/accepterade deltagande.

Författare Finns ett 

väldefinierat 

syfte? 

Finns 

etiskt 

tillstånd? 

Tydligt 

beskrivet 

urval? 

 

Tydligt 

beskriven 

randomiserings- 

metod? 

Likvärdiga grupper 

vid baslinjemätning 

avseende egenskaper 

som kan påverka 

resultatet? 

Tydligt 

beskriven 

intervention 

som kan 

upprepas? 

Användes 

validerade 

och reliabilitets- 

testade 

utfallsmått? 

Är andelen 

deltagare som 

fullföljde 

studien 

>80%? 

Tydligt 

redovisat 

resultat? 

Redogörs 

det för 

begränsningar

/svagheter? 

Agarwal et al. 

(2001) 
X X /// X X X X X X - 

Arnberger et al. 

(2007) 
X X   X* X X X X X X X 

Ertas et al.  

(2015) 
X X /// X X X X X X X 

Frey et al.  

(2009a) 
X X  X* 

 

- 

 

X X X X X X 

Frey et al.  

(2009b) 
X X X - X X 

 

X X X X 

Gan et al.  

(2004) 
X X // X X X X X X X 

Ming et al.  

(2002) 
X X  X* - X X X X X X 

Nilsson et al.  

(2014) 
X X X X X X X X X X 

White et al.  

(2005)* 
X X /// X X X X X X X 

White et al.  

(2002) 
X X   X* X X X X X X - 

White et al.  

(2012) 
X X /// X X X X X X X 

Yang et al. 

(2015) 
X X X X X X X X X X 



                                                                                                                                                                      

 

 

 

3.5 Dataanalys 

12 randomiserade kontrollerade studier inkluderades i litteraturstudien efter 

kvalitetsgranskning. Under bearbetningens gång förvarades studierna i alfabetisk ordning 

(efter den första författarens efternamn). Studierna gavs koderna 1–12 för att skapa en enklare 

översikt vid bearbetningen när text extraherades samt när tabeller skapades. Att hantera 

inkluderade studier enligt ovan nämna metod ger författaren en bättre överblick av materialet 

vilket bidrar till en mer strukturerad arbetsgång (Polit & Beck, 2008).  

 

Inledningsvis lästes studierna igenom flera gånger för att få en tydlig bild av dem från början 

till slut, vilket är en viktig del av processen vid bearbetning av studier till en litteraturstudie 

(Polit & Beck, 2008). Studiernas resultatdel lästes sedan igenom flera gånger och relevant 

data för litteraturstudiens syfte extraherades. I studierna framgick att förekomsten av PONV 

mättes vid olika tidpunkter. Därför valdes att skapa tabeller (tabell 3 & 4) där tidigt och sent 

illamående, samt tidig och sen kräkning presenteras, för att kunna påvisa huruvida akupressur 

hade effekt på PONV under de olika tidpunkterna. För att på ett enkelt sätt kunna påvisa 

effekten av akupressur, valdes att presentera effekten genom att ange om det förelåg en 

signifikant skillnad eller inte mellan interventions- och kontrollgrupperna. Interventions- och 

kontrollgrupperna presenteras i både tabell 3 och 4 för att kunna ge läsaren en överblick över 

vilken/vilka interventioner de erhöll, så att sambandet mellan interventionsgrupp/grupper, 

kontrollgrupp/grupper och effekten av akupressur lätt ska kunna förstås. Även data såsom 

exempelvis typ av kirurgi och typ av anestesi som studiernas deltagare genomgick, 

extraherades och presenteras i tabell (tabell 2) för att kunna ge läsaren en tydlig överblick av 

respektive studies intervention från början till slut. Text översattes till svenska så ordagrant 

som möjligt för att undvika förvrängning av respektive studies text. Data valdes att 

presenteras i både text och tabeller för att kunna ge läsaren en tydlig beskrivning av 

litteraturstudiens resultat.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Om data eller resultat fabriceras eller manipuleras, eller om forskningsprocessen manipuleras, 

innebär det att forskningsfusk begås (Polit & Beck, 2008). Samtliga studier som ansågs kunna 

svara på litteraturstudiens syfte inkluderades efter kvalitetsgranskning. Studier som bedömdes 

ha låg vetenskaplig kvalitet uteslöts dock, då litteraturstudiens trovärdighet annars skulle 

påverkas på ett negativt sätt. Studierna är alltså inte utvalda på ett sätt som gynnar 

litteraturstudiens syfte, utan även sådana studier där ingen signifikant skillnad mellan 
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interventions- och kontrollgrupper framgått har inkluderats. För att öka en studies 

trovärdighet är det av stor vikt att en studie utformas och utförs på ett ärligt sätt (Polit & 

Beck, 2008).  

 

Samtliga randomiserade kontrollerade studier som valdes ut till litteraturstudien innehar ett 

etiskt godkännande från forskningsetisk kommitté. Det är viktigt att experimentella studier 

innehar ett etiskt godkännande för att säkerställa att deltagarna behandlas enligt etiska 

principer och skyddas mot utnyttjande och skada. Nyttan av en studies intervention måste 

alltid vägas mot eventuell skada som kan uppstå (Polit & Beck, 2008; World Medical 

Association, 2013). Stor vikt har lagts vid att göra en så korrekt översättning som möjligt av 

studiernas resultat. Att litteraturstudien baseras på randomiserade kontrollerade studier har 

underlättat, då kvantitativa studier inte ger utrymme till att subjektivt tolka informationen som 

framgår.   

 

4. Resultat  

Resultatet baseras på 12 randomiserade kontrollerade studier vilka utfördes i följande nio 

länder: Indien (n=1), Kina (n=1), Sverige (n=1), Taiwan (n=1), Turkiet (n=1), Tyskland 

(n=2), U.S.A. (n=4) och Österrike/Schweiz (n=1). Totalt ingick 1, 624 deltagare sammanlagt 

varav 1,328 kvinnor och 301 män. I en av studierna (White et al., 2002) överensstämmer inte 

det totala antalet deltagare som presenteras med antalet kvinnliga och manliga deltagare. 

Orsaken är att det i studien nämns att deltagare uteslutits, men det framgår ej vilket kön 

deltagarna var av. Siffrorna anger därmed det totala antalet män/kvinnor som presenterats som 

deltagare i studien. Många av studierna behandlar kirurgi av kvinnliga organ vilket förklarar 

att det totala antalet kvinnliga deltagare är högre (tabell 2).    

 

PONV definierades i majoriteten av studierna som förekomst av illamående, ulkning och 

kräkning. I en studie definierades PONV som förekomst av endast illamående eller kräkning 

(Nilsson et al., 2014). Illamående och kräkning har bedömts separat i samtliga studier. 

Ulkning har i hälften av studierna räknats som kräkning (Agarwal et al., 2001; Arnberger et 

al., 2007; Frey et al., 2009a; Frey et al, 2009b; Gan et al., 2004; Yang et al., 2015). I en studie 

har deltagarna graderat ulkning och kräkning separat i formuläret INVR (Ming, Kuo, Lin & 

Lin., 2002). I de resterande studierna framgår ej huruvida ulkning har bedömts separat eller 

om det räknats som kräkning. 
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Olika mätinstrument användes, t.ex. VAS-skalan (n=2), VRS-skalan (n=4) och NRS-skalan 

(n=1). Samtliga studier har gemensamt att deltagarna själva fick gradera sitt illamående. 

Ulkning och kräkning bedömdes antingen genom att en observatör observerade förekomst 

eller avsaknad (n=7) eller genom att deltagarna själva graderade förekomsten av dessa 

parametrar (n=5) (tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt av deltagare, administrering av antiemetika, typ av kirurgi och anestesi, mätinstrument och mättillfälle 

  n= Antal deltagare, k= Kvinnor, m= Män, X= Ja, - = Nej, /= Framgår ej, R = rutin (antiemetika gavs till alla deltagare i studien enligt rutin)  

  lap. = laparoskopisk, I= Illamående, U= Ulkning, K= Kräkning, dt= Deltagare, obs.= Observatör  

  VAS= Visual analogue scale, VRS= Verbal rating scale, INVR= Index of nausea, vomiting and retching, NRS= Numerical rating scale

Författare                   Deltagare 

och kön 

Antiemetika 

givet? 

Typ av kirurgi Underhåll 
av anestesi 

 

Anestesitid 
medelvärde  

(min) 

Mätinstrument 

(parameter - vem som 

bedömde/mätte) 

Mättillfälle  

efter kirurgi   

 

Agarwal et al.  

(2001)    

n=150     
k:101      

m:49                                           

- Lap. 

kolecystektomi 

Gas / VAS (I- dt) 

Förekomst/avsaknad (U/K- obs.) 

0-6h, 24h 

Arnberger et al. 

(2007)  

n=220     
k:220          

- Lap. kirurgi 

 

Gas 118 Förekomst/avsaknad  

(I- dt) (U/K- obs.) 

0-2h, 2-6h, 6-12h,12-24h 

Ertas et al. 

(2015)         

n=62         
k:62        

- Gynekologisk 

lap. 

Gas 64 VRS (I- dt) 

PONV-score (I/U/K- dt) 

15 min, 2h, 6h, 12h, 24h 

Frey et al.  

(2009a) 

n=200    
k:140     

m:60                                             

- Lap.  

kolecystektomi 

Gas 91 Förekomst/avsaknad (I/U/K- dt) 2h, 6h, 24h 

Frey et al.  

(2009b) 

n=200    
k:200     

- Vaginal  

hysterektomi 

Gas 118 Förekomst/avsaknad (I/U/K- dt) 2h, 6h, 24h 

Gan et al. 

(2004)           

n=75        
k:75           

- Bröstkirurgi Gas / VRS (I- dt) 

Förekomst/avsaknad (U/K - obs.) 

0, 30, 60, 90 ,120 min 

Ming et al.  

(2002)         

n=150       
k:62        

m:88                                      

- Endoskopisk  

sinusskirurgi  

/ / INVR (I/U/K- dt) 

 

Olika tidpunkter  

under 24h 

Nilsson et al.  

(2014)     

n=95         
k:51      

m:44 

      X (R) Kraniotomi Gas 349 NRS (I- dt) 

Förekomst/avsaknad (K- obs.) 

Vid ankomst till postop., 

1 g/h i 6 h. Var 3e h: 6-

24h. Var 6e h: 24-48h 

White et al.  

(2005)        

n=104       
k:97 

m:7                                                                 

      X (R)  Plastikkirurgi 
(bl.a. buk, bröst, 

ansikte)  

Gas 204 VRS (I- dt) 

Förekomst/avsaknad (U/K - obs.) 

15 min, var 30e min till 

utskrivning 

White et al.  

(2002)     

n=115   
k:106 

m:14                                  

      X (R) Plastikkirurgi  Gas 177 

212 

VRS (I- dt) 

Förekomst/avsaknad (U/K- obs.) 

15 min, var 30e min till 

utskrivning 

White et al.  

(2012)      

n=100       
k:61           

m:39                      

- Lap. kirurgi  Gas 137 Förekomst/avsaknad  

(I/U/K- dt) 

Innan utskrivning, 24h, 

48h, 72h  

Yang et al.  

(2015)       

n=153     
k:153     

- Lap. gynkirurgi Gas 98 VAS (I- dt) 

Förekomst/avsaknad (U/K- obs.) 

0-2h, 2,6h, 6-24h, 24-48h 
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4.1 Intervention   

Interventionen med akupressur startades vid olika tillfällen: antingen 30–60 minuter innan 

start av anestesi eller kirurgi (n=10), vid slutet av kirurgi (n=1) eller när deltagarna ankom till 

den postoperativa enheten (n=1). Den exakta tidpunkten för när akupressuren startades 

framgår inte i någon av studierna (tabell 3).  

 

Akupressur gavs på punkt P6 i samtliga studier, men i en studie gavs akupressur på punkt P6 

samt punkt H7. Punkt H7 (även kallad Shenmen) är lokaliserad på handledens insida, i 

fördjupningen där ulna slutar och handloven börjar (Ming et al., 2002). Akupressur gavs 

antingen med elektricitet via elektroder (n=3), elektricitet med ett band runt handleden (n=5) 

eller med ett band runt handleden (n=4). På bandet satt en plastkula eller dylikt som 

stimulerade punkt P6 genom tryck. I två av studierna var administrering av antiemetika del av 

interventionen. Effekten av akupressur jämfördes med placebo (inaktiv akupressur 

apparat/band utan kula), läkemedel (antiemetika) eller en kombination av båda (tabell 3).  

 

Akupressuren avslutades vid olika tillfällen: innan väckning ur anestesi (n=1), sex timmar 

postoperativt (n=1), 24 timmar postoperativt (n=4), 48 timmar postoperativt (n=1), 72 timmar 

postoperativt (n=3), vid utskrivning från den postoperativa avdelningen (n=1) och i en studie 

framgår ej när interventionen avslutades (tabell 3). 

 

4.2 Tidsramar för mätning av PONV 

Tidig PONV definierades som förekomst av illamående, ulkning och kräkning från 0–10 

timmar efter kirurgi. Förekomst mättes inom 0–2 timmar (Frey et al., 2009a; Gan et al., 2004; 

White et al., 2002; White et al., 2012), 0–4 timmar (White et al., 2005), 0–6 timmar (Agarwal 

et al., 2001; Arnberger et al., 2007; Ertas et al., 2015; Frey et al., 2009b; Nilsson et al., 2014; 

Yang et al., 2015) och 2–10 timmar (Ming et al., 2002) efter kirurgi.  

 

Sen PONV definierades som förekomst av illamående, ulkning och kräkning från 4–24 

timmar och framåt efter kirurgi. Förekomst mättes inom 4–24 timmar (White et al., 2005), 6–

24 timmar (Agarwal et al., 2001; Arnberger et al., 2007; Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b; 

Yang et al., 2015), 6–48 timmar (Nilsson, et al., 2014), 10-24h (Ming et al., 2002), 12-24h 

(Ertas et al., 2015) samt vid 24h och framåt (Gan et al., 2004; White et al., 2002; White et al., 

2002).               
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Tabell 3. Översikt av interventions- och kontrollgrupper: interventionens start och slut samt effekt på tidigt och sent illamående 

 
                                                                                       Akupressur                       Tidigt illamående                                       Sent illamående 

Författare Akupressur               Kontroll Start 

(min) 

Slut 

(timmar) 

Akupressur 

n(%) 

Kontroll 

n(%) 

P-värde Akupressur 

n(%) 

Kontroll 

n(%) 

P-värde 

Agarwal et 

al.(2001)    

n=50 B.   n=50 P+L 

n= 50 P 

30 I.A 

 

 6  3(6)           

 

2(4) 

12(24) 

Ej sign.  

<0.05 

2(4) 2(4) 

6(12)  

Ej sign. 

<0.05 

Arnberger et 

al. (2007)  

n=110 E. n=110 P I.A / 36(33)            56(51) 0.009 19(17) 19(17) Ej sign.  

Ertas et al. 

(2015)         

n=31 E. n=31 P 15-30 I.K 24  / / <0.05 / / 0.040 

Frey et al. 

(2009a) 

n=57 E. 

n=44 E.   

n=55 P 

n=44 P 

I.A 24  28(28)     

totalt     

42(42) 

totalt 
0.043 51(51) 44(44) Ej sign.  

Frey et al. 

(2009b) 

n=48 E.  

n=53 E. 

n=49 P 

n=50 P 

I.A 24   33(33) 

totalt 

55(55) 

totalt 
0.001 33(33) 62(63) <0.001 

Gan et al. 

(2004)           

n=26 E. 

 

n=24 P 

n=25 L 

 30 I.A S.K 5(19)            

                

19(79) 

10(40) 
0.0001 

totalt 

/ / / 

Ming et al. 

(2002)       

n=50 M.    

n=50 B.   

n=50 - #  

 

B. 24  *   6(12) 

17(34) 

27(54) <0.001 

totalt 

Nilsson et al. 

(2014)     

n=43 B. n=52 P S.K 48  25(58)           27(52) Ej sign.  18(42) 21(39) Ej sign.  

White et al. 

(2005)        

n=35 E.+ P 

n=35 P + E  

n=34  E. 

Ingen 
kontrollgrupp 

30 I.K 72 10(29) 

6(17) 

3(9) 

 Ej sign.  / 

/ 

/ 

 / 

/ 

/ 

White et al. 

(2002)     

n=39 E. 

n=37E.+L 

n=39 P+L På postop. 72 13(33)         

13(33) 

16(40) Ej sign.  

Ej sign.  

14(35) 

8(20) 

20(50) Ej sign.  

<0.05 

White et al. 

(2012)      

n=50 B.  k=50 P 30-60. I.K 72 20(40)          24(48) Ej sign.  4(9) 8(17) Ej sign.  

Yang et al. 

(2015)       

n=50 E.+ L 

 

k=53 L+L 

k=50 L 

30 I.A Utskrivning 

fr. postop.  

*   14(28)           

                

14(26) 

25(50) 

Ej sign.  

0.024 

Total                  n=842                n=782 

E.= Elektricitet, M= Manuellt tryck, B= Band runt handled, P= Placebo, L= Läkemedel, /= Framgår ej, ej sign.= Ingen signifikant skillnad 

I.A= I anslutning till induktion av anestesi, I. K= Innan kirurgi, S. K= I slutet av kirurgi.     * Incidens av PONV är mätt mellan 0–24 timmar  

# Manuellt tryck (20 min/gång):1timme innan kirurgi, innan flytt från postop. till avd. samt efter 10 timmar. Band sattes på 20 min/gång samma tider. 

 

För en mer noggrann beskrivning av intervention med akupressur v.g. se bilaga 5, artikelmatris 1–12.  
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4.3 Postoperativt illamående 

Tidigt illamående 

I totalt sex interventionsgrupper (314 av 419 deltagare) påvisas en signifikant lägre förekomst 

av tidigt illamående (Agarwal et al., 2001; Arnberger et al., 2007; Ertas et al., 2015; Frey et 

al., 2009a; Frey et al., 2009b; Gan et al., 2004). Totalt påvisas därmed att 37 % av deltagarna 

(314 av 842) som erhöll akupressur hade en signifikant lägre förekomst av illamående vid 

tidpunkten för mätning av tidigt illamående. Incidensen av tidigt illamående varierade i 

interventionsgrupperna mellan 6–33%, jämfört med 24–79% i kontrollgrupperna (Agarwal et 

al., 2001; Arnberger et al., 2007; Ertas et al., 2015; Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b; Gan 

et al., 2004). I interventionsgrupperna där deltagarna (n= 419) påvisade en signifikant lägre 

förekomst av tidigt illamående, erhöll 88 % (369 stycken) akupressur med elektricitet, medan 

12 % (n=50) erhöll akupressur med band runt handleden som stimulerade punkt P6 (tabell 3).  

 

De 50 deltagarna som erhöll akupressur med band runt handleden, jämfördes med två 

kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen (n=50) erhöll placebo och antiemetiskt läkemedel, 

medan den andra kontrollgruppen (n=50) endast erhöll placebo. Den signifikanta skillnaden 

uppmättes mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen som endast erhöll placebo 

(Agarwal et al., 2001). Ingen signifikant skillnad kunde mätas då interventionsgruppen 

jämfördes med kontrollgruppen som erhöll placebo och antiemetiskt läkemedel (tabell 3).  

 

Sent illamående 

En signifikant lägre förekomst av sen illamående påvisas i totalt sex interventionsgrupper 

(328 av 408 deltagare) (Agarwal et al., 2001; Ertas et al., 2015; Frey et al., 2009b; Ming et al., 

2002; White et al., 2002; Yang et al., 2015). Totalt påvisas därmed att cirka 39 % av 

deltagarna (328 av 842) som erhöll akupressur hade en signifikant lägre förekomst av 

illamående vid tidpunkten för mätning av sent illamående. Incidensen av sent illamående 

varierade i interventionsgrupperna mellan 4–34% jämfört med 12–63 % i kontrollgrupperna 

(Agarwal et al., 2001; Ertas et al., 2015; Frey et al., 2009b; Ming et al., 2002; White et al., 

2002; Yang et al., 2015). I interventionsgrupperna (n=408) där deltagarna uppvisade en 

signifikant lägre förekomst av sent illamående, erhöll 63 % (n=258) akupressur med 

elektricitet, 24 % (n=100) erhöll akupressur med band runt handleden och 12 % (n=50) erhöll 

akupressur med manuellt tryck (tabell 3). Det exakta procentantalet av deltagarna är inte 

möjligt att presentera, då antalet deltagare som drabbades av tidigt respektive sent illamående 

inte framgår i en studie (Ertas et al., 2015). 
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Hos 45 % (381 av 842 deltagare) av deltagarna som erhöll akupressur, kunde en signifikant 

effekt inte påvisas på varken tidigt eller sent illamående (Agarwal et al., 2001; Arnberger et 

al., 2007; Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b; Gan et al., 2004; Ming et al., 2002; Nilsson et 

al., 2014; White et al., 2005; White et al., 2002; White et al., 2012; Yang et al., 2015). Den 

totala procentandelen kan inte beräknas då antalet deltagare som drabbades av tidigt 

respektive sent illamående antingen inte framgår (Ertas et al., 2015; Gan et al., 2004; White et 

al., 2005) eller då incidensen av tidig och sen PONV är beräknad totalt sett (Ming et al., 2002; 

Yang et al., 2015) (tabell 3).  
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Tabell 4. Översikt av interventions- och kontrollgrupper: interventionens start och slut samt effekt på tidig och sen kräkning 
 
                                                                                       Akupressur                          Tidig kräkning                                             Sen kräkning 

Författare Akupressur               Kontroll Start 

(min) 

Slut 

(timmar) 

Akupressur 

n(%) 

Kontroll 

n(%) 

P-värde Akupressur 

n(%) 

Kontroll 

n(%) 

P-värde 

Agarwal et 

al.(2001)    

n=50 B.   n=50 P+L 

n= 50 P 

30 I.A 

 

 6  2 (4)       

 

2 (4) 

10 (20) 

Ej sign.  

<0.05 

0 (0) 0 (0) 

3 (6) 

Ej sign. 

Ej sign.  

Arnberger et 

al. (2007)  

n=110 E. n=110 P I.A / 18(16) 28(25) Ej sign.  25(23) 31(28) Ej sign.  

Ertas et al. 

(2015)         

n=31 E. n=31 P 15-30 I.K 24  / / 0.043 / / 0.040 

Frey et al. 

(2009a) 

n=57 E. 

n=44 E.   

n=55 P 

n=44 P 

I.A 24  12(12) 

totalt 

19(19) 

totalt 

Ej sign.  42(42) 33(33) Ej sign.  

Frey et al. 

(2009b) 

n=48 E.  

n=53 E. 

n=49 P 

n=50 P 

I.A 24   33(33) 

totalt 

55(55) 

totalt 
0.001 33(33) 62(63) <0.001 

Gan et al. 

(2004)           

n=26 E. 

 

n=24 P 

n=25 L 

 30 I.A S.K  3(12)          

                

6(25) 

2(8) 

Ej sign.  

Ej sign.  

5(19) 11(46) 

8(32) 

Ej sign.  

Ej sign.  

Ming et al. 

(2002)          

n=50 M.    

n=50 B.   

n=50 - #  

 

B. 24  *   1(3) 

21(42) 

27(55) <0.001 

Nilsson et al. 

(2014)     

n=43 B. n=52 P S.K 48  9(21) 9(17) Ej sign.  8(19) 8(15) Ej sign.  

White et al. 

(2005)        

n=35 E.+ P 

n=35 P + E  

n=34  E. 

Ingen 
kontrollgrupp  

30 I.K 72 7(20) 

5(14) 

4(12) 

 Ej sign.  / 

/ 

/ 

 / 

/ 

/ 
White et al. 

(2002)     

n=39 E. 

n=37E.+L 

n=39  

P+L 

På postop. 72 1(2) 

0(0) 

5(12) Ej sign. 

Ej sign.  

4(10) 

0(0) 

8(20) Ej sign. 

<0.05 

White et al. 

(2012)      

n=50 B.  k=50 P 30-60. I.K 72 14(28)          22(44) Ej sign.  1(2) 5(11) Ej sign.  

Yang et al. 

(2015)      

n=50 E.+ L 

 

k=53 L+L 

k=50 L 

30 I.A Utskrivning 

fr. postop.  

*       14(28)           

                

14(26) 

25(50) 

Ej sign.  

0.024 

Total                  n=842                n=782 

E.= Elektricitet, M= Manuellt tryck, B= Band runt handled, P= Placebo, L= Läkemedel, /= framgår ej, ej sign.= ingen signifikant skillnad 

I.A= i anslutning till induktion av anestesi, I. K= Innan kirurgi, S.K=  i slutet av kirurgi     *Incidens av PONV är mätt mellan 0-24 timmar 

# Manuellt tryck (20 min/gång):1 timme innan kirurgi, innan flytt från postop. till avd. samt efter 10 timmar. Band sattes på 20 min/gång samma tider



 

 

25 

 

4.4 Postoperativ kräkning 

Tidig kräkning 

I tre interventionsgrupper (147 av 182) påvisas en signifikant lägre förekomst av tidig 

kräkning (Agarwal et al., 2001; Ertas et al., 2015; Frey et al; 2009b). Totalt påvisas därmed 

att 17 % av deltagarna (147 av 842) som erhöll akupressur hade en signifikant lägre 

förekomst av kräkningar vid tidpunkten för mätning av tidig kräkning. 

Incidensen av tidig kräkning varierade i interventionsgrupperna mellan 4–33 % jämfört med 

20–55 % i kontrollgrupperna (Agarwal et al., 2001; Ertas et al., 2015; Frey et al; 2009b) 

(tabell 4). I interventionsgrupperna där deltagarna (n=182) påvisade en signifikant lägre 

förekomst av tidig kräkning, erhöll 55 % (101 stycken) akupressur med elektricitet, medan 

44% (n=81) erhöll akupressur med band runt handleden som stimulerade punkt P6 (tabell 4).  

 

Sen kräkning  

Incidensen av sen kräkning var signifikant lägre i fem interventionsgrupper (289 av 358) 

(Ertas et al., 2015; Frey et al, 2009b; Ming et al., 2002; White et al., 2002; Yang et al., 2015). 

Totalt påvisas därmed att 34 % av deltagarna (289 av 842) som erhöll akupressur hade en 

signifikant lägre förekomst av kräkning vid tidpunkten för mätning av sen kräkning. 

Incidensen av sen kräkning varierade i interventionsgrupperna mellan 0–42 %, jämfört med 

20–63 % i kontrollgrupperna (tabell 4: Ertas et al., 2015; Frey et al, 2009b; Ming et al., 2002; 

White et al., 2002; Yang et al., 2015). I interventionsgrupperna där deltagarna (n=358) 

påvisade en signifikant lägre förekomst av tidig kräkning, erhöll 72 % (n=258) akupressur 

med elektricitet, 14 % (n=50) erhöll akupressur med band runt handleden och 14% (n=50) 

erhöll akupressur med manuellt tryck på punkt P6 (tabell 4). Det exakta procentantalet av 

deltagarna är inte möjligt att presentera, då antalet deltagare som drabbades av tidig 

respektive sen kräkning inte framgår i en studie (Ertas et al., 2015). 

 

Hos 31 % (262 av 842 deltagare) av deltagarna som erhöll akupressur, kunde en signifikant 

effekt inte påvisas på varken tidig eller sen kräkning (Agarwal et al., 2001; Arnberger et al., 

2007; Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b; Gan et al., 2004; Ming et al., 2002; Nilsson et al., 

2014; White et al., 2005; White et al., 2002; White et al., 2012; Yang et al., 2015). Den totala 

procentandelen kan inte beräknas då antalet deltagare som drabbades av tidig respektive sen 

kräkning antingen inte framgår (Ertas et al., 2015; White et al., 2005) eller då incidensen av 

tidig och sen PONV är beräknad totalt sett (tabell 4: Ming et al., 2002; Yang et al., 2015).  
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4.5 Resultatsammanfattning 

Litteraturstudiens resultat visar på att 37 % (314 av 842) av deltagarna som erhöll akupressur 

inte drabbades av tidigt illamående, och att 39 % (328 av 842) inte drabbades av sent 

illamående. Majoriteten av deltagarna erhöll akupressur med elektricitet och resterande 

deltagare erhöll akupressur med band som stimulerade punkt P6 eller via manuellt tryck. 

Resultatet visar vidare på att 17 % (147 av 842) av deltagarna inte drabbades av tidig 

kräkning, medan 34 % (289 av 842) inte drabbades av sen kräkning. Även här fick 

majoriteten av deltagarna akupressur med elektricitet. Trots att tidig och sen PONV 

definierats på olika sätt och att akupressur getts med olika metoder, visar incidensen i 

interventionsgrupperna, jämfört med kontrollgrupperna, på att akupressur har effekt, och 

minskar förekomsten av både postoperativt illamående och kräkningar. Akupressur har något 

bättre effekt på tidigt och sent illamående än på tidig och sen kräkning.  

 

4.6 Evidensgrad 

Litteraturstudiens evidensgrad uppskattas vara medelhög och har bedömts med hjälp av 

SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) handbok (2014). Litteraturstudiens 

resultat utgörs av studier vilka är bedömda att ha hög (n=9/75 %) eller medel (n=3/25%) 

vetenskaplig kvalitet. Antalet deltagare som erhöll akupressur är relativt många (n=842), och 

data utgörs av studier från olika länder. Interventions- och kontrollgrupper har behandlats på 

liknande sätt i samtliga studier, vilket därmed ger en trovärdig bild av effekten av akupressur 

på PONV. Den största skillnaden mellan studierna är interventionens längd. Resultatet anses 

vara generaliserbart och relevant, då interventionen skulle kunnas utföras även i Sverige, och 

även då liknande populationer och sjukvårdsmiljö finns i svensk sjukvård. Trovärdigheten kan 

dock påverkas på ett negativt sätt om flera inkluderade studier har utförts av samma 

forskargrupp (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Samstämmighet av 

studiernas resultat finns, och det bör hållas i åtanke att vissa studier är utförda av samma 

huvudforskare medan forskargruppernas individer varierat (bilaga 5, studie: 4, 5, 9, 10 & 11).  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Systematiska litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Vid sökningar i 

CINAHL användes i första hand headings. MH/minor subject heading användes när databasen 
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presenterade termen då sökningar med olika sökord gjordes (bilaga 2). Litteratursökning med 

sökord i fritext gjordes då lämplig MH/minor subject heading inte fanns. Vid 

litteratursökningar i PubMed användes i första hand MeSH vid sökning. Sökning med sökord 

i fritext gjordes då lämplig MeSH inte fanns. MeSH står för "medical subject headings" vilket 

är en ordlista under vilken studier indexeras. MeSH presenteras så att sökning av både 

generella och specifika termer kan göras beroende på hur bred eller snäv sökning som önskas 

(Polit & Beck, 2008). 

 

Genom att använda headings i CINAHL respektive MeSH i PubMed vid litteratursökningar, 

framkommer studier som använder sig av olika terminologi, men är indexerade under samma 

heading eller MeSH. Därmed presenterar databaserna studier som vid sökning med specifika 

sökord annars skulle fallit bort. Det är alltså en fördel att använda heading och MeSH vid 

litteratursökning, då sökningen blir mer systematisk och fångar upp relevanta studier (Polit & 

Beck, 2008). De booleska termerna AND och OR användes för att kombinera sökorden. Då 

en bred litteratursökning önskades kombinerades olika sökord med OR, och då en snävare 

litteratursökning önskades kombinerades sökorden med AND.  

 

Vid sökning av MeSH-termer i PubMed visade det sig att sökordet acupressure fanns som 

MeSH. I nästa steg, då acupressure skulle sökas som MeSH, framkom även ordet acupuncture 

points som MeSH. Då litteraturstudiens fokus är akupressur kan användning av sökordet 

acupuncture points som sökord ifrågasättas. Sökordet användes dock på grund av, som det 

även i litteraturstudiens bakgrund nämns (1.5 Akupressur), att akupressuren har utvecklats ur 

akupunkturen. Därför ansågs det inte fel att använda detta sökord, utan snarare tvärtom. Punkt 

P6 som är en av de mest studerade punkterna benämns dessutom i över hälften av de 

inkluderade studierna som just "acupuncture point" eller som förkortningen "acupoint" trots 

att studiernas fokus är akupressur (Arnberger et al.,2007; Frey et al., 2009a; Frey et al., 

2009b; Gan et al., 2004; White et al., 2005; White et al., 2002; Yang et al., 2015). Det är 

möjligt att fler studier kunde framkommit vid litteratursökningarna om "acupoint" hade 

använts som sökord då det har visat sig vara en relativt vanlig term inom akupressurens 

forskningsområde.  

 

För att få fram de mest relevanta studierna till litteraturstudien användes begränsningar vilka 

applicerades efter att sökorden kombinerats. Initialt valdes att endast inkludera studier 

publicerade från år 2010 och framåt, då det skulle innebära att den nyaste forskningen 
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inkluderades i litteraturstudien. Dock valdes istället att inkludera studier publicerade från år 

2000 och framåt. Orsaken till att årtalsbegränsningarna i CINAHL och PubMed blev bredare 

var att det inte fanns tillräckligt med relevant material publicerat från år 2010 och framåt. Om 

för få studier inkluderats till att besvara litteraturstudiens syfte skulle resultatet bli 

ofördelaktigt. Ytterligare en begränsning gjordes vilken var "english language". Det är möjligt 

att fler studier kunde framkommit vid litteratursökningarna om det svenska språket också 

använts som en begränsning. Det är alltså möjligt att relevanta studier kan ha fallit bort p.g.a. 

att endast studier på engelska söktes fram. 

 

En annan begränsning som valdes vid sökningar i databasen PubMed var "adult 19+ years" 

vilket kan ifrågasättas då inklusionskriterierna för litteraturstudien var patienter från 18 år och 

uppåt samt patienter som genomgår elektiv kirurgi. I databasen PubMed fanns 

åldersbegränsningen "child: birth-18 years", vilket tolkades som att individer (enligt PubMed) 

räknas som barn tills att de blir 19 år. Därmed ansågs "adult 19+ years" den åldersbegränsning 

som mest lämplig att applicera för att få fram relevanta studier med endast vuxna individer 

som deltagare. Fler studier kunde ha framkommit om ovanstående begränsning inte hade 

valts. Dock så hade databasen sannolikt presenterat ett större antal resultat vilka skulle varit 

för många att gå igenom i urval 1.  

 

Orsaken till att endast studier där vuxna deltagare studerades var då författaren ställde sig 

frågande till om litteraturstudiens resultat skulle bli riktigt om studier där barn deltog 

inkluderades, då barn har visat sig ha en högre förekomst av PONV än vuxna (Apfel et al., 

2012; Kovac, 2003; Watcha & White, 1992). I en av studierna (Ming et al., 2002) gavs 

akupressur på två punkter, punkt P6 och punkt H7. Då endast stimulering av punkt P6 inte var 

ett inklusionskriterie vid de systematiska litteratursökningarna valdes det därmed att 

inkluderades studien.  

 

De studier som valdes ut i urval 3, dvs. efter fulltextläsning, kvalitetsgranskades med hjälp av 

granskningsmallar utformade och modifierade vid Örebro universitet (Örebro universitet, 

2015a; Örebro universitet, 2015b). Syftet med att kvalitetsgranska studierna var att säkerställa 

att endast studier med god vetenskaplig kvalitet inkluderades i studien. Vid genomförandet av 

en litteraturstudie ska samtliga relevanta studier som framkommer vid systematiska 

litteratursökningar kvalitetsgranskas, innan en slutlig inkludering görs (Polit & Beck, 2008).  

Granskningsmallarna är modifierade utifrån kriterier som flertalet forskare anser bör vara med 
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vid kvalitetsgranskning. Genom att kvalitetsgranska studier kan en studies styrkor och 

svagheter bedömas med en objektiv syn (Polit & Beck, 2008).  

 

Studier som bedömdes ha medel (n=3) och hög (n=9) vetenskaplig kvalitet inkluderades i 

litteraturstudien. Det som gjorde att vissa studier bedömdes ha medel vetenskaplig kvalitet var 

att viss information saknades, bl.a.: dåligt beskrivet urvalsförfarande eller randomiserings-

metod (tabell 1), inget etiskt resonemang och ingen diskussion kring generaliserbarhet eller 

fortsatt forskning (bilaga 5). De tre studierna inkluderades dock p.g.a. att de ansågs kunna 

svara på litteraturstudiens syfte och då relativt få studier bedömdes ha hög vetenskaplig 

kvalitet.  

 

Vid kvalitetsgranskning bedöms bl.a. urvalsförfarandet och en viktig aspekt är hur 

randomisering har gått till. Randomiseringsmetoden ska vara utformad så att deltagarna 

fördelas till de olika grupperna på ett slumpmässigt sätt, och proceduren för randomisering 

ska vara beskriven i detalj (SBU, 2014). Det är möjligt att litteraturstudiens resultat kan ha 

påverkats negativt genom att inkludera studierna med medel vetenskaplig kvalitet. I tre av 

studierna som inkluderades (Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b; Ming et al., 2002) beskrevs 

inte randomiseringsförfarandet på ett detaljerat sätt, vilket är en svaghet, då det inte går att 

avgöra om randomiseringen gjordes på ett adekvat sätt.  

 

Det är dock svårt att avgöra om/hur mycket litteraturstudiens resultat har påverkats negativt 

genom att inkludera de tre studierna. Det kan vara möjligt att urvalsförfarandet gått till på ett 

adekvat sätt för respektive studies metod, men att forskarna av någon orsak inte har 

presenterat informationen skriftligt i sin studie. Hade de tre studierna valts att exkluderas 

p.g.a. att randomiseringsmetoden inte är tydligt beskriven, är frågan om antalet inkluderade 

studier skulle bli tillräckligt för litteraturstudien. Det är dock en svaghet att de tre studierna 

saknar etiskt resonemang trots att samtliga studier innehar ett etiskt tillstånd.  

 

Det bör tas i beaktning att två av de 12 studierna (Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b) samt 

ytterligare tre (White et al., 2005; White et al., 2002; White et al., 2012) av de 12 studierna är 

utförda av samma huvudforskare. Huruvida det spelar in på litteraturstudiens resultat är svårt 

att avgöra, men det är möjligt att det minskar trovärdigheten av litteraturstudiens resultat. 

Hade vissa av studierna exkluderats, skulle det endast varit på den grunden att studierna är 

utförda av samma författare vilket inte anses vara ett legitimt skäl för exkludering. Som 



 

 

30 

 

tidigare nämnt är det också möjligt att litteraturstudiens resultat inte skulle bli riktigt om för få 

studier hade inkluderats.  

 

Metoden för dataanalys vid litteraturstudier kan skilja sig beroende på om resultatet är 

uppbyggt av kvalitativa eller kvantitativa data (Polit & Beck, 2008). Syftet med 

litteraturstudien har besvarats genom bearbetning av kvantitativa randomiserade kontrollerade 

studier, varpå en metaanalys kan anses vara lämplig som dataanalysmetod. Kriterier för att 

göra en metaanalys är bl.a. att forskningsfråga/hypotes ska vara likvärdig i samtliga studier, 

populationerna ska vara liknande och samma mätinstrument ska användas. En metaanalys ska 

även grunda sig på flertalet studier, så att utförandet av en statistisk beräkning ska vara 

lämplig (ibid.). De randomiserade kontrollerade studierna som inkluderats för att besvara 

syftet med denna litteraturstudie uppfyller dock inte ovan nämnda krav. Därmed lämpade sig 

inte metaanalys som analysmetod för denna litteraturstudie. Att utföra en metasyntes var 

heller inte lämpligt p.g.a. att det krävs kvalitativa data när en metasyntes ska genomföras 

(ibid.). Data analyserades därför genom att läsas flera gånger och relevant data för 

litteraturstudiens syfte extraherades. All data har bearbetats med en objektiv syn för att 

undvika förvrängningar av texten.  

 

En litteraturstudie ska sammanfatta samtlig evidens som finns tillgänglig och är relevant för 

den aktuella forskningsfrågan (Polit & Beck, 2008). Då litteraturstudiens syfte inte var 

grundligt utforskat innan de systematiska litteratursökningarna påbörjades, bör det hållas i 

åtanke att det är möjligt att samtliga studier som skulle kunnat svara på litteraturstudiens syfte 

sannolikt inte framkom vid litteratursökningarna. Det beror även på att nya sökord såsom 

”acupuncture points” framkom vid sökning av MeSH i PubMed. Andra sökord än de som 

använts vid litteraturstudiens systematiska sökningar hade förmodligen resulterat i andra 

studier som skulle kunnat vara relevanta. Litteratursökningar har gjorts systematiskt utifrån 

den information som fanns vid tillfället för sökningarna. Sökningarna är alltså inte skapade 

för att gynna eller underlätta utformningen av litteraturstudien. Dock så får utvecklingen och 

utformningen av litteraturstudien anses vara normalt, då nya frågeställningar och reflektioner 

över tillvägagångssätt vid olika moment uppkommer under arbetsgången.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat tyder på att akupressur har effekt, och minskar incidensen av 

illamående och kräkning (4.3 & 4.4). Det innebär att anestesisjuksköterskan kan tillämpa 
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akupressur i sitt omvårdnadsarbete för att minska PONV hos sina patienter, då det finns viss 

evidens som tyder på att akupressur har effekt. Anestesisjuksköterskan kan effektivisera sitt 

preventiva omvårdnadsarbete genom att implementera akupressur, antingen som enskild, eller 

som en del av en multimodal behandling mot PONV. Genom att erbjuda sina patienter 

akupressur kan anestesisjuksköterskan bidra till att minska incidensen av PONV och 

möjligtvis även minska de komplikationer och eventuella vårdskador som PONV kan 

medföra.  

 

Användning av akupressur är en enkel, smärtfri och noninvasiv metod. Litteraturstudiens 

resultat visar på att incidensen av tidigt och sent illamående samt sen kräkning var lägre hos 

interventionsgrupperna som erhöll akupressur. Incidensen av tidig kräkning var också lägre i 

interventionsgrupperna, men inte i lika stor utsträckning (4.3 & 4.4). Litteraturstudiens 

resultat överensstämmer därmed till viss del med andra studier som utförts, vilka visat på att 

stimulering av punkt P6 är effektivt för förebyggandet av PONV, och kan vara mer effektiv 

vid förebyggandet av tidig PONV jämfört med sen PONV (Chernyak & Sessler, 2005; 

Golembiewski et al., 2005; Lee & Done, 1999; Streitberger, Ezzo, & Schneider, 2006).  

 

Vid bearbetning av studierna framkom olika faktorer som är viktiga att belysa, då det bör 

hållas i åtanke att sambandet mellan faktorerna kan spela in på incidensen av PONV hos 

deltagarna. Att exempelvis ta hänsyn till de antiemetiska läkemedel som givits under 

respektive studies gång är viktigt, då det måste ställas i jämförelse med akupressur som 

intervention. Totalt studerades 1,624 deltagare, varav 52 % (n=842) erhöll intervention med 

akupressur. 48 % (n=782) ingick i interventionsgrupperna och fick antingen placebo (inaktiv 

akupressur apparat/band utan kula), antiemetiskt läkemedel eller en kombination av de båda 

(tabell 3).  

 

I litteraturstudiens resultat framgår att 19% (314 av 1,624) av deltagarna erhöll ett 

antiemetiskt läkemedel som profylax, då det ingick i rutinen på respektive sjukhus där studien 

ägde rum (tabell 2: Nilsson et al., 2014; White et al., 2005; White et al., 2002). 71 % av dem 

(223 av 314) ingick i interventionsgrupperna och erhöll akupressur. Vidare erhöll dessutom 

17 % av dem (37 av 223) ett antiemetiskt läkemedel som del av interventionen. Informationen 

bör vägas in i resultatet, då ett antiemetiskt läkemedel kan påverka förekomsten av PONV hos 

en patient. Hänsyn bör även tas till vilken typ av antiemetiskt läkemedel som getts då de 

besitter olika egenskaper och därmed kan ha olika lång duration som kan påverka 
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förekomsten av tidig och/eller sen PONV (Horn et al., 2014; Ormel, Romundstad, Lambert-

Jensen & Stubhaug, 2011; Rüsch et al., 2010; Sanger & Andrews, 2006; Thangaswamy, 

Rewari, Trikha, Dehran & Chandralekha, 2010; Watcha & White, 1992).  

 

19 % (n=42) av de 223 deltagarna hade ingen signifikant skillnad på varken tidigt eller sent 

illamående, medan de resterande 81 % (n=180) hade en signifikant lägre förekomst av både 

tidig PONV och sen PONV. Var det interventionen med akupressur som orsakade en 

signifikant lägre förekomst av illamående och kräkningar, eller var det p.g.a. att deltagarna 

erhöll ett antiemetiskt läkemedel? Det är också en möjlighet att kombinationen av akupressur 

och farmakologisk behandling minskade förekomsten av PONV. Att deltagarna erhöll ett 

antiemetiskt läkemedel som profylax mot PONV är dock etiskt försvarbart då det kan anses 

som oetiskt att inte ge läkemedel som kan hjälpa till att förebygga en komplikation, speciellt 

från de patienter som löper en ökad risk att drabbas.  

 

Att ge antiemetiska läkemedel till alla patienter som ska genomgå anestesi och kirurgi är dock 

inte kostnadseffektivt, och det utsätter även patienterna för risken att drabbas av 

läkemedelsbiverkningar (Habib & Gan, 2004; Ho & Chiu, 2005). Att identifiera patienter som 

har risk att drabbas av PONV är en viktig åtgärd innan behandling påbörjas, så att olika 

behandlingar erbjudas dem. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659, kap.6, § 1) ska vården 

vara sakkunnig, omsorgsfull och så långt som det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Genom att utöver läkemedelsbehandling kunna erbjuda patienter icke-

farmakologisk behandling såsom akupressur mot PONV, upprätthåller anestesisjuksköterskan 

sitt ansvar gentemot patienten. Vissa patienter kan ha läkemedelsallergier eller av andra 

orsaker inte erhålla antiemetiska läkemedel, och vid sådana tillfällen upprätthålls 

patientsäkerheten genom att erbjuda en alternativ behandling med syfte att förebygga 

komplikationer. Patienten får även möjligheten att välja vilken behandling denne vill ha och 

på så vis upprätthålls även patientens autonomi, och vården utförs därmed till viss del i 

samråd med patienten (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2a §). 

 

I litteraturstudiens resultat framgår att en kontrollgrupp inte erhöll någon slags behandling 

under studiens gång (tabell 3: Ming et al., 2002). Här kan de etiska aspekterna kring risken 

och nyttan av att inte ge deltagarna någon slags behandling ifrågasättas, speciellt p.g.a. att 

såpass många vuxna som genomgår anestesi och kirurgi drabbas av PONV. En av de stora 
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riskerna är att deltagarna drabbas av fysiska problem/skador som kunde ha undvikits (Polit & 

Beck, 2008).  

 

Stimulering av punkt P6 med olika akupressur- och akupunkturmetoder har i vissa studier 

visat sig vara likvärdig behandling med vissa antiemetiska läkemedel (Golembiewski et al., 

2005; Lee & Done, 1999). I litteraturstudien presenteras deltagarna i interventions- och 

kontrollgrupp som fått antiemetiskt läkemedel innan och under interventionens gång (tabell 2, 

3 & 4). Då de interventions- och kontrollgrupperna jämförts med varandra, har det i vissa fall 

inte kunnat påvisas någon signifikant skillnad. Här bör det då tas i beaktning huruvida 

administreringen av antiemetiska läkemedel har påverkat förekomsten av illamående och 

kräkningar, och om den icke-signifikanta skillnaden kan bero på att akupressur och viss 

farmakologisk behandling har en likvärdig effekt (Agarwal et al., 2001; White et al., 2002; 

Yang et al., 2015). Om så är fallet, kan det vara mer fördelaktigt att ge akupressur än att 

administrera läkemedel. Anestesisjuksköterskan skulle därmed gynna sjukvården genom en 

minskad läkemedelsanvändning, vilket leder till minskade kostnader, och eventuellt en 

minskning av läkemedelsrelaterade biverkningar hos patienterna (Ho & Chiu, 2005).  

 

Samtliga deltagare erhöll generell anestesi, vilket är en riskfaktor för utveckling av PONV 

(Murphy, Hooper, Sullivan, Clifford, & Apfel, 2006; Stadler et al., 2003). Det finns ett direkt 

samband mellan längden av anestesin samt incidensen av PONV. För varje halvtimme som 

går, ökar patientens risk för PONV med 60 %. Om en patients risk för PONV från början 

exempelvis är 10 %, så är risken efter en halvtimme 16 % (Sinclair et al., 1999). Incidensen 

av PONV i interventionsgrupperna kan därmed även relateras till den varierande anestesi- och 

operationstiden. 

 

Totalt 54 % av deltagarna (885 av 1,624) genomgick laparoskopisk kirurgi (tabell 2). Av 

dessa var 737 deltagare kvinnor och 148 deltagare män. De resterande 46 % (n=739) 

genomgick kirurgi i huvud, bröst, buk samt hysterektomi. Flertalet studier har påvisat att det 

finns ett samband mellan typ av kirurgi samt förekomsten av PONV. Laparoskopiska ingrepp, 

kirurgi av bröst, ansikte/huvud, gynekologisk kirurgi, plastikkirurgi samt kolecystektomi har 

visat sig öka förekomsten av PONV hos patienter (Cho et al., 2005; Doubravska et al., 2010; 

Ho et al, 2005; Horn et al., 2013; Sinclair et al., 1999). Att incidensen av illamående och 

kräkningar skiljer sig åt i studierna skulle också kunna relateras till de olika kirurgiska 

ingreppen, då vissa ingrepp medför en ökad risk för utveckling av PONV.  
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Ytterligare en riskfaktor som har stor betydelse är att majoriteten av deltagarna var kvinnor. 

Här måste tas i beaktning huruvida incidensen av PONV har påverkats på grund av det höga 

antalet kvinnliga deltagare. Är det en möjlighet att incidensen hade varit annorlunda om ett 

större antal av deltagarna istället var män? Enligt vissa studier har kvinnor mellan en dubbelt 

så stor till en fyra gånger så stor risk som män att drabbas av PONV (Doubravska et al., 2010; 

(Murphy et al., 2006; Sinclair et al., 1999). Många patient-, operations- och anestesirelaterade 

faktorer har alltså betydelse, då de bidrar till en ökad risk för PONV och kan förklara varför 

akupressur inte kunnat ge en signifikant skillnad mellan vissa interventions- och 

kontrollgrupper.  

 

Någon slutsats om huruvida effekten av akupressur skiljer sig mellan män och kvinnor kan 

inte dras av litteraturstudien, då frågan inte behandlats och då informationen heller inte 

framgått i någon av studierna. Det är dock viktigt att ha i åtanke att även om resultatet av 

litteraturstudien kan generaliseras på liknande populationer som de som framgår i 

litteraturstudien, så är sannolikheten större att litteraturstudiens resultat är mer generaliserbart 

på kvinnliga populationer, då majoriteten av deltagarna är kvinnor.  

 

Akupressurens duration skiljer sig mellan studierna, men har inte framgått tillräckligt tydligt i 

någon av studierna. Dock har inte ett tydligt samband mellan akupressurens duration och en 

minskad incidens av PONV kunnat påvisas i litteraturstudien (tabell 3 & 4). I 

litteraturstudiens resultat framgår att akupressur givits med band runt handled, elektricitet och 

manuellt tryck. Något som kräver reflektion är huruvida banden och akupressurapparaterna 

kan användas flera gånger eller om de är patientbunda och endast kan användas en gång. Om 

de endast används en gång och sedan kasseras bör det reflekteras över hur stora kostnader det 

kan innebära för sjukvården. Är det ändock en fördel att ge akupressur, vilket kräver 

mindre/ingen läkemedelsanvändning, eller blir det totalt en större kostnad? Blir kostnaderna 

större om akupressur implementeras jämfört med de kostnader som uppstår vid patientvård 

för läkemedelsbiverkningar?  

 

Om banden och akupressurapparaterna istället kan användas flera gånger, måste hygieniska 

aspekter tillgodoses, så att anestesisjuksköterskan kan förebygga smitta och smittspridning. 

Anestesisjuksköterskan ska i sitt omvårdnads- och medicinska arbete jobba på ett 

miljömedvetet och patientsäkert sätt. Det innebär bl.a. att arbeta utifrån hygieniska 
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föreskrifter så att smitta och smittspridning kan förebyggas (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Samtliga inkluderade studier är utförda i olika världsdelar. Vid behandling av en patient inom 

den kinesiska medicinen skiljs inte de fysiska, mentala och emotionella aspekterna av 

människan åt vilket ofta görs inom västvärldens medicin (Chernyak & Sessler, 2005). Att 

forskning på användning av akupressur pågår runt om i världen visar på att akupressur som 

åtgärd mot PONV vinner grund även i västvärlden trots att akupressur är en kinesisk form av 

alternativmedicin. I samtliga inkluderade studier är det även deltagarna själva som bedömt 

graden av illamående, och i vissa fall även graden av ulkning och kräkning. Det ökar 

trovärdigheten att respektive studies resultat är tillförlitligt, då framförallt illamående är en 

subjektiv känsla.  

 

Genom att basera akupressur på evidens bidrar anestesisjuksköterskan till att utveckla och 

förbättra den preventiva omvårdnaden av sina patienter. Med en minskad incidens av PONV 

skulle patienterna få en större tillfredsställelse med bl.a. anestesisjukvården, och 

anestesisjuksköterskan skulle förhindra onödiga vårdkostnader som en förlängd vårdtid skulle 

medföra. Genom att arbeta preventivt och med ett patientsäkert förhållningssätt upprätthåller 

anestesisjuksköterskan sitt omvårdnadsmässiga ansvar (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

6. Kliniska implikationer 

Akupressur är en enkel och smärtfri metod som anestesisjuksköterskan kan använda sig 

av för att minska PONV hos sina patienter. Litteraturstudien visar på att akupressur har 

effekt hos olika populationer som genomgått olika typer av kirurgi. Genom att erbjuda 

patienter akupressur som behandling mot PONV, skulle läkemedelsrelaterade 

biverkningar kunna minskas och/eller elimineras. Patienter som av någon orsak inte kan 

erhålla viss farmakologisk behandling, kan istället erhålla akupressur som en 

förebyggande behandling mot PONV.  

 

7. Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning och fler studier som undersöker effekten av akupressur är nödvändiga. 

Flera frågeställningar bör besvaras så att akupressur kan ges till de patienter som har mest 
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nytta av behandlingen. Etiska aspekter måste tillgodoses så att kontrollgrupper inte utsätts för 

onödiga risker PONV kan medföra. Forskning är nödvändig kring frågor såsom:   

Är någon akupressurmetod (elektricitet, band etc.) mer effektiv mot PONV? Jämförande 

studier med flera interventionsgrupper som får akupressur med olika metoder skulle kunna 

svara på frågan. Vid vilken tidpunkt och hur länge bör akupressur ges för att det ska ha bäst 

effekt på PONV? En studie med flera interventionsgrupper som erhåller akupressur vid olika 

tidpunkter och olika duration skulle kunna svara på frågan. Har män och kvinnor samma 

effekt av akupressur mot PONV? Interventionsgrupper där effekten av akupressur utvärderas 

hos kvinnor och män separat kan utformas. Ytterligare en frågeställning är vilken typ av 

patienter som har mest nytta av akupressur? Har akupressur exempelvis bättre effekt hos de 

patienter som har färre antal riskfaktorer? En studie skulle kunna jämföra flera 

interventionsgrupper med olika antal riskfaktorer.  

 

8. Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar på att användning av akupressur minskar incidensen av 

postoperativt illamående och kräkningar. Akupressur kan därmed användas av 

anestesisjuksköterskan som en omvårdnadsåtgärd för att förebygga PONV hos sina patienter. 

Att metoden dessutom är noninvasiv och smärtfri, är ytterligare en indikation på att metoden 

är lämplig. Det krävs mer forskning kring effekten av akupressur och det finns flera 

frågeställningar som bör undersökas så att akupressur kan ges till de patienter som har mest 

nytta av behandlingen.  
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Bilaga 1.  

 

Riskfaktorer som finns i riskbedömningsinstrument av Palazzo,  

Sinclair, Koivuranta och Apfel: 

 
Riskfaktorer Palazzo Sinclair Koivuranta Apfel 

Kvinnligt kön x x x   x* 

Kvinna + tidigare PONV x    

Icke rökare  x x   x* 

Ålder   x  x 

Tidigare PONV x x x  

Åksjuka x  x  

PONV och/eller åksjuka       x* 

Duration av anestesi  x   

Duration av operation    x x 

Generell anestesi  x   

Typ av operation   x  x 

Postoperativa opioider x     x* 

*De riskfaktorer som är med i Apfels förenklade version av riskbedömningsinstrumentet. 

 

Riskfaktorer och risk att drabbas av PONV i %  

enligt Koivuranta och Apfel: 

 

               Koivuranta                                
Antal  

riskfaktorer 

Risk att drabbas i 

% 

0 17 

1 18 

2 42 

3 54 

4 74 

5 87 

 (Koivuranta et al., 1997)    

    

Apfel (förenklad version           
Antal  

riskfaktorer 

Risk att drabbas i 

% 

0 10 

1 21 

2 39 

3 61 

4 79 

(Apfel et al., 1999) 

 



 

 

 

 

Bilaga 2. Sökmatris CINAHL  

Datum Sökning Sökord Begränsning Resultat Urval 

1 

titel 

Urval 

2 

abstract 

Urval       

3 

fulltext 

Urval  

4 

inkluderad 

161017 #1 (MH) Nausea and 

vomiting OR  

(MH) Nausea OR 

(MH) Vomiting  

 8,155     

161017 #2 PONV (fritext)  313     

161017 #3 #1 OR #2  8,226     

161017 #3 #1 OR #2 * 261 6 3 2 1 

161017 #4 Prevention (fritext)  464,874     

161017 #5 #3 AND #4  2,728     

161017 #5 #3 AND #4 ** 161 4 0 0 0 

161017 #6 (MH Acupressure)  866     

 #6 (MH Acupressure) *** 56 2 0 0 0 

161017 #7 #3 AND #6  189     

161017 #7 #3 AND #6 **** 9 2 0 0 0 

161017 #8 "postoperative 

nausea and 

vomiting" (fritext) 

AND 

acupressure(fritext) 

 48     

 #8 "postoperative 

nausea and 

vomiting" (fritext) 

AND acupressure 

(fritext) 

***** 2 2 1 1 1 

161017 #9 #6 AND surgery 

(fritext) 

 52     

 #9 #6 AND surgery 

(fritext) 

***** 7 0 0 0 0 

161017 #10 #6 AND anesthesia 

(fritext) 

 30     

 #10 #6 AND anesthesia 

(fritext) 

****** 3 1 0 0 0 

MH: Minor subject heading 

 

* peer reviewed, english language, randomized controlled trials, all adult, 2000101-20161231 

 ** peer reviewed, randomized controlled trials, english language, 2000-2015, all adult 

*** peer reviewed, english Language, randomized controlled trials,  2002-2015 

**** peer reviewed, english Language, randomized controlled trials,  2007-2015 

***** peer reviewed, randomized controlled trials, english language, 2000-2015 

****** peer reviewed, randomized controlled trials, english language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3. Sökmatris PubMed 
 
Datum Sökning Sökord Begränsning Resultat Urval 

1 

titel 

Urval 

2 

abstract 

Urval  

3 

fulltext 

Urval  

4 

inkluderad 

161017 #1 Postoperative 

nausea and vomiting 

(MeSH) 

 3,285     

161017 #2 PONV (fritext)  8,091     

 #3 #1 OR #2  8,091     

161017 #4 Prevention (fritext)  1,439,358     

161017 #5 #3 AND #4  3,414     

161017 #5 #3 AND #4 * 239 2 1 1 1 

161017 #6 Acupressure(MeSH)  560     

161017 #6 Acupressure(MeSH) ** 168 15 10 4 3 

161017 #7 #3 AND 

Acupressure(MeSH) 

 76     

161017 #7 #3 AND 

Acupressure(MeSH) 

** 24 14 1 0 0 

161017 #8 Acupressure 

(fritext) AND 

"postoperative 

nausea and 

vomiting"(fritext) 

 93     

161017 #8 Acupressure 

(fritext) AND 

"postoperative 

nausea and 

vomiting"(fritext) 

** 26 19 

 

0 0 0 

160117 #9 Acupressure(MeSH) 

AND  

surgery (fritext) 

 109     

160117 #9 Acupressure(MeSH) 

AND  

surgery (fritext) 

** 39 16 0 0 0 

160117 #10 Acupressure(MeSH) 

AND 

anesthesia(fritext) 

 64     

160117 #10 Acupressure(MeSH) 

AND  

anesthesia (fritext) 

** 23 12 

 

0 0 0 

160117 #11 Acupuncture points 

(MeSH) 

 5161     

160117 #12 Acupuncture points 

(MeSH) AND #3 

** 26 13 

 

5 5 4 

* randomized controlled trial, humans, english, adult 19+ years, 5 years 

** randomized controlled trial, humans, english, adult 19+ years, 20000101-20161231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4. Studier som genomgått kvalitetsgranskning: slutlig inkludering och       

                exkludering 

 
Författare/år Inkluderad Exkluderad Motiv till exkludering 

Agarwal et al. (2002) X   

Alkaissi et al. (2002)  X Låg vetenskaplig kvalitet. Saknas etiskt 

resonemang. Framgår ej om intressekonflikt 

föreligger eller vad enskild forskare bidragit 

med. Urval dåligt beskrivet. Diskuterar ej 

generaliserbarhet, fortsatt forskning eller 

kliniska implikationer.   
Arnberger et al. (2007) X  

Boehler et al. (2002)  

 
X Låg vetenskaplig kvalitet. Saknas etiskt 

resonemang. Framgår ej om intressekonflikt 

föreligger. Urval och datainsamlingsprocedur 

dåligt beskrivet. Utfallsmått dåligt beskrivna. 

Redogör ej för svagheter. Diskuterar ej 

generaliserbarhet, fortsatt forskning eller 

kliniska implikationer.   

Ertas et al. (2015) X  

Frey et al. (2009a) X   

Frey et al. (2009b)  X    

Gan et al. (2004) X   

Kim et al. (2011) 

 
 X Låg vetenskaplig kvalitet. Saknas etiskt 

resonemang. Urval ej tydligt beskrivet. 

Randomiseringsmetod framgår ej. Diskuterar 

ej generaliserbarhet, fortsatt forskning eller 

kliniska implikationer.   

Ming et al. (2002) X  

Nilsson et al. (2014) X   

White et al. (2005) X   

White et al. (2002) X   

White et al. (2012) X   

Yang et al. (2015) X   

Zárate et al. (2001)  X Låg vetenskaplig kvalitet. Saknas etiskt 

resonemang. Framgår ej om intressekonflikt 

föreligger. Framgår ej vilken forskare som 

bidragit till vad. Urval ej tydligt beskrivet. 

Mätinstrument för mätning av illamående 

förklaras ej tydligt vilket gör att reliabiliteten 

av mätningen inte går att värdera. Diskuterar 

ej generaliserbarhet eller kliniska 

implikationer.   

                                                    =12                      =4 
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Referens/land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Agarwal, A., Bose, 

N., Gaur, A., 

Singh, U., Kumar 

Gupta, M. & 

Singh, D. (2002).  

 

Acupressure and 

ondansetron for 

postoperative 

nausea and 

vomiting after 

laparoscopic 

cholecystectomy. 

 

Canadian Journal 

of Anesthesia, 

49(6); 554-560.  

 

Indien 

 

Att jämföra 

effekten av 

akupressurband 

med effekten av 

ondansetron för 

förebyggande av 

PONV hos 

patienter som 

genomgår 

laparoskopisk 

kolecystektomi.  

 

Inklusionskriterier: ASA 1-2, mellan 18-60 år, genomgå laparoskopisk 

kolecystektomi 

 

Exklusionskriterier: Ovillighet att delta, tidigare PONV/åksjuka, 

nedsatt njurfunktion med påverkan på urea och kreatinin, diabetes 

mellitus, övervikt, tagit antiemetika eller histamin H2-receptor medicin 

inom 72h innan kirurgi 

 

Design: Randomiserad prospektiv dubbelblindad placebokontrollerad 

studie 

 

Urval och datainsamling: 150 patienter randomiserades till tre grupper 

via random number table.  

Grupp 1/control: 50 patienter; k:32/m:18, erhöll placebo akupressurband 

30 min innan sövning. 

Grupp 2/Ondansetron: 50 patienter; k:35/m:15, erhöll placebo 

akupressurband 30 min innan sövning och ondansetron 4 mg direkt 

innan sövning.  

Grupp 3/Acupressure: 50 patienter; k:34/m:16, erhöll akupressurband på 

punkt P6 bilateralt 30 min innan sövning samt koksaltlösning direkt 

innan sövning.  

 

Bedömning av PONV gjordes inom 6h och 24h postoperativt. 

Deltagarna bedömde sitt illamående med VAS 1-10. (1=inget 

illamående, 2-5=milt illamående, 6-7=måttligt illamående, 8-10=svårt 

illamående). Förekomst av ulkning och kräkning observerades av 

observatör under den postoperativa perioden.  

 

Bortfall: 0 

 

Datanalys: Jämförelse av patientkaraktäristika med Students t-test. 

Analys av förekomst av PONV med Z test.  

Incidensen av PONV vid 

mätning inom de första 

6h postoperativt visade 

att det var en signifikant 

mindre förekomst av 

PONV i grupp 2 och 

grupp 3 jämfört med 

grupp 1.  

 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan de tre 

grupperna vid mätning 

mellan 6-24h gällande 

förekomst av PONV.  

 

Kommentar: 

Urvalsprocess 

och dataanalys 

sparsamt 

beskrivet. 

Framgår ej vem 

som 

implementerade 

interventionen. 

Generaliserbarhet 

och fortsatt 

forskning 

diskuteras ej.  

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Medel 

vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Arnberger, M., 

Stadelmann, K., 

Alische, P., 

Ponert, R., Melber, 

A. & Greif, R. 

(2007).  

 

Monitoring of 

neuromuscular 

blockade at the P6 

acupuncture point 

reduces the 

incidence of 

postoperative 

nausea and 

vomiting. 

 

Anesthesiology, 

107; 903-908. 

 

Österrike/Schweiz 

Att utvärdera 

effekten av 

elektrisk 

stimulering av 

akupunkturpunkt 

P6 för reduktion av 

PONV.  

 

 

Inklusionskriterier: ASA 1-3, mellan 18-80 år, genomgå elektiv 

gynekologisk och/eller abdominal laparoskopisk kirurgi, duration >1h 

 

Exklusionskriterier: graviditet, amning, ätstörning, övervikt med BMI 

>35, njur- eller leversjukdom, skada på det centrala nervsystemet, 

vestibulär sjukdom, pågående cytostatikabehandling, användning av 

antiemetika, preoperativ kräkning, insufficiens i hjärnans artärer 

 

Design: Dubbelblindad randomiserad kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling: 220 kvinnor randomiserades till två grupper 

via dator.   

Grupp P6: 110 patienter erhöll stimulering av punkt P6 via elektroder 

placerade över nervus medianus.  

Kontrollgrupp: 110 patienter erhöll stimulering av nervus ulnaris via 

elektroder.  

 

Bedömning av illamående och kräkning gjordes 0-2h, 2-6h, 6-12h och 

12-24h postoperativt. Illamående bedömdes genom att patienterna fick 

svara ja/nej. Förekomst av ulkning och kräkning observerades av 

observatör under den postoperativa perioden. Den primära 

effektvariabeln var förekomst av illamående och/eller kräkning 

postoperativt.  

 

Bortfall: 0 

 

Datanalys: Parametriska data samt intraoperativa och postoperativa 

resultat jämfördes med Students t-test. X
2  

- test för kategoriska data.  

I grupp P6 var 

förekomsten av 

illamående signifikant 

lägre jämfört med 

kontrollgruppen.  

 

Det var ingen signifikant 

skillnad gällande 

förekomsten av kräkning 

mellan grupperna.  

 

Mellan 0-6 h var 

förekomsten av PONV 

lägre i grupp P6 jämfört 

med kontrollgruppen, 

men det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna under 

6-24h.  

 

 

Kommentar: 

Väl beskriven 

metod, power- 

analys finns. 

Saknas 

flödesschema för 

att tydligt kunna 

följa deltagarnas 

väg genom 

studien. 

Diskuterar ej 

fortsatt forskning.  

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

Ertas, G., Sener, E. 

B., Kaya, C., 

Ozkan, F., Ustun, 

Y. B. & Koksal, E. 

(2015).  

 

Effects of P6 

Acustimulation 

With the 

ReliefBand on 

Postoperative 

Nausea and 

Vomiting in 

Patients 

Undergoing 

Gynecological 

Laparoscopy. 

 

Holistic Nursing 

Practise,  

29(1):6-12. 
 

DOI: 

10.1097/HNP.000

0000000000061 

 

Turkiet 

Att undersöka 

effekten av 

Reliefband - en 

pålitlig, noninvasiv, 

användarvänlig 

elektrostimulerings 

apparat- på PONV, 

användning av 

antiemetika, 

användning av 

analgetika, 

biverkningar och 

hemodynamiska 

parametrar.  

 

Inklusionskriterier: kvinnor ASA 1-2, mellan 18-50 år, genomgå 

laparoskopisk gynekologisk kirurgi under generell anestesi 

 

Exklusionskriterier: illamående och kräkning inom 24 h innan kirurgi, 

användning av antiemetika eller glukokortikoider inom 24 h innan 

kirurgi, ha pacemaker, graviditet, amning, övervikt med BMI >35, 

systemiska sjukdomar, skada på det centrala nervsystemet, insufficiens i 

hjärnans artärer, vestibulära sjukdomar, ändring från laparaskopi till 

laparatomi 

 

Design: Dubbelblindad randomiserad placebo-kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling:  62 kvinnor randomiserades till två grupper 

via dator.  

Grupp RB: 31 patienter erhöll elektriskt stimulering på punkt P6 med 

Reliefband.  

Grupp S: kontrollgrupp - 31 patienter erhöll placebo Reliefband.  

 

Deltagarna bedömde illamående med VRS skala 15 min, 2h, 6h, 12h och 

24h postoperativt. VRS: 0=inget illamående, 10=extremt illamående. 

Deltagarna bedömde illamående, ulkning och kräkning med PONV-

score vid samma tidpunkter, 0=avsaknad av illamående/ ulkning/ 

kräkning, 1=illamående, 2=ulkning, 3=kräkning.  

 

Bortfall: 0 

 

Datanalys: Kolmogorov-Smirnov analys. Mann-Whitney U-test för 

jämförelse mellan grupper. Wilcoxon och Friedman test för analys av 

parametrar som skilde sig mellan grupperna. X
2 
test för jämförelse av 

numeriska data. 

Patienterna i grupp S vid 

mätning efter 15 minuter 

samt 6h och 12h, hade en 

signifikant högre 

förekomst av PONV 

jämfört med grupp RB.  

 

Grupp S hade ett 

signifikant högre VRS-

score (mer illamående), 

samt ett signifikant högre 

PONV-score jämfört med 

grupp RB.  

 

 

Kommentar: 

Väl beskriven 

metod, 

poweranalys 

genomförd, 

likvärdiga 

grupper, resultat 

beskrivet i text 

och tabell Saknas 

flödesschema för 

att tydligt kunna 

följa deltagarnas 

väg genom 

studien. 

Relativt små 

studiegrupper, 

framgår ej vilken 

forskare som 

bidrog till vad, 

urvalet kunde 

beskrivits 

tydligare. 

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Frey, U. H., Funk, 

M., Löhlein, C. & 

Peters, J. (2009).  

 

Effect of P6 

stimulation on 

post-operative 

nausea and 

vomiting in 

patients 

undergoing a 

laparoscopic 

cholecystectomy.  

 

Acta 

Anaesthesiologica 

Scandinavica,  

53; 1341-1347.  

 

DOI: 

10.1111/j.1399-

6576.2009.02081.x 

 

Tyskland 

Att undersöka 

effekten av 

akupunkturpunkts- 

stimulering på 

PONV hos 

patienter som 

genomgår 

laparoskopisk 

kolecystektomi.  

 

Inklusionskriterier: ASA 1-3, mellan 18-80 år, genomgå laparoskopisk 

kolecystektomi 

 

Exklusionskriterier: pacemaker, risk för malign hypertermi, 

nickel/kromallergi, ändring av kirurgisk teknik  

 

Design: Prospektiv randomiserad dubbelblindad studie 

 

Urval och datainsamling: 229 patienter randomiserades till fyra 

grupper. Randomiseringsmetod framgår ej. Framgår ej hur många 

kvinnor/män per grupp. 29 uteslutna innan intervention gavs.  

Grupp A: 57 patienter erhöll akupressur med Reliefband innan induktion 

av anestesi.  

Grupp B: 44 patienter erhöll akupressur med Reliefband direkt efter 

induktion av anestesi.  

Grupp C: 55 patienter erhöll placebo akupressur med placebo 

Reliefband innan induktion av anestesi.  

Grupp D: 44 patienter erhöll placebo akupressur med placebo 

Reliefband direkt efter induktion av anestesi. 

 

Deltagarna bedömde illamående, ulkning och kräkning 2h, 6h och 24h 

postoperativt. Förekomst av illamående, ulkning och kräkning gjordes 

under den postoperativa perioden och deltagarna fick uppge förekomst 

eller avsaknad. 

 

Bortfall: 29 

 

Datanalys: Parametriska data jämfördes med Students t-test.  X
2
- test 

för kategoriska data.  

Incidensen av PONV 

mätt upp till 2h 

postoperativt var 

signifikant lägre i grupp 

A och B jämfört med 

grupp C och D.  

 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna 

gällande förekomst av 

PONV vid mätning från 

6h till 24h postoperativt.  

 

 

Kommentar: 

Framgår ej hur 

många kvinnor 

resp. män som 

ingick i 

grupperna,  

Framgår ej om 

intressekonflikt 

föreligger, finns 

ej etiskt 

resonemang, 

bortfallet var ej 

lika stort inom 

grupperna, 

diskuterar ej 

generaliserbarhet 

eller fortsatt 

forskning.  

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Medel 

vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Frey, U. H., 

Scharmann, P., 

Löhlein, C. & 

Peters, J. (2009).  

 

P6 acustimulation 

effectively 

decreases 

postoperative 

nausea and 

vomiting in high-

risk patients.  

 

British Journal of 

Anesthesia,  

102(5); 620-625.  

 

DOI: 

10.1093/bja/aep014 

 

Tyskland 

 

Att utvärdera 

effekten av 

akupunkturpunkts- 

stimulering på 

PONV.  

Inklusionskriterier: ASA 1-3, över 18 år, genomgå vaginal 

hysterektomi under generell anestesi  

 

Exklusionskriterier: pacemaker, risk för malign hypertermi, 

nickel/kromallergi, ändring av kirurgisk teknik 

 

Design: Observatör-blindad randomiserad kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling: 200 kvinnor randomiserades till fyra 

grupper. Randomiseringsmetod framgår ej.  

 

Grupp acustimulation (n=101) subgrupper A och B:  

A: 48 patienter erhöll akupressur med Reliefband innan induktion                 

av anestesi. B: 53 patienter erhöll akupressur med Reliefband direkt 

efter induktion av anestesi.  

 

Grupp sham (n=99) subgrupper C och D: 

C: 49 patienter erhöll akupressur med placebo Reliefband innan 

induktion av anestesi. D: 50 patienter erhöll akupressur med placebo 

Reliefband direkt efter induktion av anestesi. 

 

Deltagarna bedömde illamående, ulkning och kräkning 2h, 6h och 

24h postoperativt. Förekomst av illamående, ulkning och kräkning 

gjordes under den postoperativa perioden och deltagarna fick uppge 

förekomst eller avsaknad. 

 

Bortfall: 0 

 

Datanalys: Parametriska data jämfördes med Students t-test.  X
2  

- 

test för kategoriska data. 

Incidensen av PONV 

mätt upp till 6h 

postoperativt var 

signifikant lägre i grupp 

A och B jämfört med 

grupp C och D.  

 

Incidensen av PONV 

mätt upp till 24h 

postoperativt var 

signifikant lägre i grupp 

A och B jämfört med 

grupp C och D.  

 

Kommentar: 

Saknas etiskt 

resonemang, framgår 

ej om 

intressekonflikt 

föreligger, 

randomiseringsmetod 

framgår ej.  

 

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Medel vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

Gan, T. J., Jiao, K. 

R., Zenn, M. & 

Georgiade, G. 

(2004).  

 

A randomized 

controlled 

comparison of 

electro-acupoint 

stimulation or 

ondansetron 

versus placebo for 

the prevention of 

postoperative 

nausea and 

vomiting.  

 

Anesthesia and 

Analgesia,  

99; 1070-1075.  

 

DOI:  

10.1213./01.ANE. 

0000130355.9121

4.9E 

 

U.S.A. 

Att utvärdera 

effekten av 

elektrisk 

akupunkturpunkts-

stimulering, 

ondansetron samt 

placebo för 

förebyggande av 

postoperativt 

illamående och 

kräkning.  

 

 

Inklusionskriterier: patienter som ska genomgå bröstkirurgi 

 

Exklusionskriterier: graviditet, pågående menstruation, pacemaker, 

tidigare erfarenhet av akupunktur/akupressur, illamående, ulkning eller 

kräkning inom 24h innan kirurgi, tagit antiemetika inom 24h innan 

kirurgi 

 

Design: Randomiserad placebo-kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling: 77 kvinnor randomiserades till tre grupper 

via "sealed envelope technique". 1 patient ur grupperna O och P uteslöts 

innan intervention gavs.  

Grupp A: 26 patienter erhöll elektrisk stimulering av punkt P6.  

Grupp O: 25 patienter erhöll ondansetron.  

Grupp P: 24 patienter erhöll placebo elektrisk stimulering.  

 

Deltagarna bedömde illamående med VRS (verbal rating scale): 0=inget 

illamående, 10=värsta tänkbara illamående. Baslinjemätning gjordes: 

bedömning och grad av illamående, kräkning, behov av antiemetika och 

analgetika och sedering. Samma variabler bedömdes direkt efter kirurgi 

samt 30 min, 60 min, 90 min och 120 min postoperativt. Observatör 

observerade förekomst/avsaknad av ulkning och kräkning.  

 

Bortfall: 2 

 

Dataanalys: Analys av icke-parametrisk data med X
2  

- test eller Fishers 

exakta test. ANOVA för kontinuerliga normalfördelade data. Kruskal-

Wallis test för icke-normalfördelade kontinuerliga variabler.  

Patienterna i grupp A och 

grupp O hade en 

signifikant lägre 

förekomst av illamående, 

kräkning vid 2h och 24h 

postoperativt.  

 

Förekomsten av 

illamående vid 2h 

postoperativt var lägre i 

grupp A och grupp O 

jämfört med grupp P. 

Graden av illamående var 

signifikant lägre i grupp 

A jämfört med de andra 

grupperna.  

 

Ej signifikant skillnad för 

förekomst av kräkning 

vid mätning 2h och 24h i 

grupp A och O. 

 

 

Kommentar: 
Poweranalys 

finns, 

intervention bra 

beskriven.  

Urval kunde 

beskrivits 

tydligare, ett 

flödesschema för 

att tydligt kunna 

följa deltagarnas 

väg genom 

studien skulle 

förenklat för 

läsaren.   

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

Ming, J-L., Kuo, 

B. I-T., Lin, J-G. 

& Lin, L-C. 

(2002).  

 

The efficacy of 

acupressure to 

prevent nausea and 

vomiting in post-

operative patients.  

 

Journal of 

Advanced Nursing, 

39(4); 343-351.  

 

Taiwan 

Att undersöka 

effekterna av 

stimulering av 

akupressur- 

punkter genom att 

trycka med fingrar 

eller genom 

användning av 

band.  

 

 

Inklusionskriterier: Över 18 år, ASA 1-2, genomgå endoskopisk 

sinuskirurgi under generell anestesi  

 

Exklusionskriterier: graviditet, tidigare hypertension, uremi, njursvikt, 

diabetes, gastrointestinal obstruktion, pågående kemoterapi, ej ha armar 

eller infektion, blåmärken, blödning, malign tumör eller propp där 

akupressur ska ges  

 

Design: Randomized block experimental design 

 

Urval och datainsamling: 152 patienter ansågs lämpliga för studien, två 

ville ej delta. 150 patienter randomiserades till tre grupper. 

Randomiseringsmetod framgår ej.  

Grupp A: 50 patienter; k:20/m:30, erhöll akupressur på punkt P6 och H7 

genom tryck med fingrar.  

Grupp B: 50 patienter; k:24/m:26, erhöll akupressur på punkt P6 och H7 

med band runt handled. 

Grupp C: 50 patienter; k:18/m:32, kontrollgrupp - erhöll ingen 

intervention.  

 

Deltagarna bedömde PONV gjordes med formuläret INVR (index of 

nausea, vomiting and retching) där de bl.a. skattade grad av illamående, 

ulkning samt antal gånger de kräktes. Informationen insamlades av olika 

vårdare under olika tidpunkter under 24h efter kirurgi.  

 

Bortfall: 0 

 

Datanalys: ANOVA och Scheffes post hoc test för jämförelse av 

demografiska data samt resultat av INVR. T-test för jämförelse av andra 

parametrar.  

Det var en signifikant 

skillnad mellan de tre 

grupperna gällande 

incidens av illamående 

och kräkning inom 24h 

efter kirurgi. Incidensen 

av illamående och 

kräkning var lägre i grupp 

A jämfört med grupp C.  

 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan de tre 

grupperna gällande 

ulkning inom 24h efter 

kirurgi.  

Kommentar: 

Likvärdiga 

grupper, mycket 

bra kritiskt 

förhållningssätt. 

Saknar 

poweranalys och 

flödesschema. 

Randomiserings- 

metod framgår ej. 

  

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Nilsson, I., 

Karlsson, Å., 

Lindgren, L., 

Bergenheim, T., 

Koskinen, L-O. & 

Nilsson, U. (2014).  

 

The efficacy of P6 

acupressure with 

sea-band in 

reducing 

postoperative 

nausea and 

vomiting in patients 

undergoing 

craniotomy: a 

randomized, 

double-blinded, 

placebo controlled 

study.  

 

Journal of 

Neurosurgical 

Anesthesiology, 

27(1):42-50.  

 

DOI: 

10.1097/ANA. 

0000000000000089 

 

Sverige 

Att undersöka om 

P6 akupressur med 

sea-band kan 

minska 

postoperativt 

illamående efter 

kraniotomi samt 

minska frekvensen 

av kräkningar och 

minska behovet av 

antiemetika.  

Inklusionskriterier: Elektiv kraniotomi, 18 år och uppåt 

 

Exklusionskriterier: Patienter som inte kan delta i studien p.g.a. 

nedsatt mental förmåga eller kommunikationsproblem, patienter som 

erhållit antiemetika inom 12h innan kirurgi 

 

Design: Randomiserad, dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie  

 

Urval och datainsamling: 239 patienter ansågs lämpliga för studien. 

119 exkluderades av olika orsaker. 120 patienter randomiserades till två 

grupper via dator. 9 uteslöts ur grupp P6 och 16 uteslöts ur grupp sham 

innan analys. 

 

Grupp P6: 43 patienter; k:23/m:20; erhöll akupressur på punkt P6 med 

sea-band.  

Grupp sham: 52 patienter; k:28/m: 24; erhöll placebo akupressur med 

placebo band.  

 

Deltagarna bedömde sitt illamående direkt efter ankomst till 

postoperativa avdelningen med NRS (numerical rating scale), NRS 0-

10. (0=inget illamående, 10=värsta tänkbara illamående) samt 1 gg/h i 

6h, var 3:e h mellan 6-24h och var 6:e h mellan 24-48h. Förekomst eller 

avsaknad av kräkning gjordes av en observatör vid ovanstående 

tidpunkter. 

 

Bortfall: 25 

 

Datanalys: Analys av icke-parametrisk data med X
2  

- test eller Fishers 

exakta test. Mann-Whitney U-test.  

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna gällande 

varken tidigt 

postoperativt illamående, 

eller postoperativ 

kräkning eller sent 

postoperativt illamående, 

eller postoperativ 

kräkning.  

Kommentar: 

Väl beskrivet 

urval, 

intervention, 

utfallsmått och 

resultat. 

Diskuterar ej 

generaliserbarhet. 

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

White, P.F., 

Hamza, M. A., 

Recart, A., 

Coleman, J. E., 

Macaluso, A. R., 

Cox, L., Jaffer, O., 

Song, D. & 

Rohrich, R. 

(2005).  

 

Optimal timing of 

acustimulation for 

antiemetic 

prophylaxis as an 

adjunct to 

ondansetron in 

patients under- 

going plastic 

surgery.  

 

Anesthesia and 

Analgesia,  

100; 367-372.  

 

DOI: 

10.1213/01.ANE. 

0000144425. 

161116.0A 

 

U.S.A. 

Att utvärdera den 

antiemetiska 

effekten av 

transkutan elektrisk 

akupunkturpunkts- 

stimulering i 

kombination med 

ondansetron, när 

behandlingen ges 

innan, efter eller 

både innan och 

efter kirurgi. 

 

 

Inklusionskriterier: vuxna planerade att genomgå elektiv plastikkirurgi 

under generell anestesi 

 

Exklusionskriterier: tagit antiemetika inom 24h innan kirurgi, 

graviditet, pågående menstruation, pacemaker, tidigare erfarenhet av 

akupunktur/akupressur, illamående, ulkning eller kräkning inom 24h 

innan kirurgi 

 

Design: Randomiserad dubbelblindad placebo-kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling: 105 patienter randomiserades till tre grupper 

via dator. Grupp preoperative: 35 patienter; k:33/m:2, erhöll Reliefband 

som stimulerade punkt P6 i 30 min innan kirurgi och ett placebo 

Reliefband upp till 72h efter kirurgi.  

Grupp postoperative: 35 patienter; k:32/m:3, erhöll placebo stimulering 

i 30 min innan kirurgi och Reliefband som stimulerade punkt P6 i upp 

till 72h efter kirurgi. Grupp perioperative: 34 patienter; k:32/m:2, erhöll 

Reliefband som stimulerade punkt P6 i 30 min innan kirurgi och 

Reliefband som stimulerade punkt P6 i upp till 72h efter kirurgi. (1 

utesluten innan analys) 

 

Baslinjemätning av illamående preoperativt med VRS: 0=inget 

illamående, 10=värsta tänkbara illamående. Deltagarna bedömde 

illamående postoperativt med VRS. Bedömning gjordes 15 och 30 

minuter efter att patienterna erhöll Reliefband eller falsk stimulering och 

sedan var 30e minut tills utskrivning. Förekomst av ulkning, kräkning 

observerades postoperativt under 72h.  

Bortfall: 1 

 

Datanalys: Analys av icke-parametrisk data med X
2  

- test eller Fishers 

exakta test. Log-rank test, Kaplan-Meier test.  

Förekomsten av 

illamående var 

signifikant lägre i grupp 

postoperative och 

perioperative jämfört 

med grupp preoperative 

vid utskrivning och 

uppföljning efter 24h.  

 

Grupp perioperative hade 

signifikant lägre 

förekomst av ulkning, 

kräkning och behov av 

ytterligare antiemetika 

jämfört med grupp 

preoperative mellan 4-

24h efter kirurgi.   

Kommentar:  

Inklusionskriterier 

och urval kunde 

beskrivits 

tydligare.  

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte/design Metod och design Resultat Värdering 

White, P. F., 

Issioui, T., Hu, J., 

Jones, S. B., 

Coleman, J. E., 

Waddle, J. P., 

Markowitz, S. D., 

Coloma, M., 

Macaluso, A. R. & 

Ing, C. H. (2002). 

 

Comparative 

efficacy of 

acustimulation 

(Reliefband) 

versus 

ondansetron 

(Zofran) in 

combination with 

droperidol for 

preventing nausea 

and vomiting.  

 

Anesthesiology, 

97; 1075-1081.  

 

U.S.A.  

Att testa hypotesen 

att stimulering på 

punkt P6 med 

Reliefband är ett 

effektivt alternativ 

till ondansetron 

som antiemetisk 

profylax. 

 

 

Inklusionskriterier: genomgå plastikkirurgi med rutinmässig 

administrering av droperidol som profylax 

 

Exklusionskriterier: Tagit antiemetika inom 24h innan kirurgi, 

graviditet, pågående menstruation, pacemaker, tidigare erfarenhet av 

akupunktur/akupressur, ulkning/kräkning in om 24h innan kirurgi 

 

Design: Randomiserad dubbelblindad placebo-kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling: 380 patienter ansågs lämpliga för studien. 

260 exkluderades av olika orsaker. 120 patienter randomiserades till tre 

grupper via dator.  

Grupp ondansetron: 40 patienter; k:37/m:3, erhöll ondansetron och 

placebo stimulering av P6. (1 utesluten) 

Grupp acustimulation: 40 patienter; k:35/m:5, erhöll koksalt och 

stimulering av P6 med Reliefband. (1 utesluten) 

Grupp combination: 40 patienter; k:34/m:6, erhöll ondansetron och 

stimulering av P6 med Reliefband. (3 uteslutna)  

 

Deltagarna bedömde illamående med VRS vid ankomst till postoperativ 

enhet, 15 och 30 min efter intervention samt var 30e minut tills 

utskrivning. VRS: 0=inget illamående, 10=värsta tänkbara illamående. 

Förekomst av kräkning observerades under den postoperativa perioden 

och även antal patienter som krävde ytterligare antiemetika.  

 

Bortfall: 5 

 

Datanalys: Icke parametrisk analys av VRS och övriga postoperativa 

variabler eller X
2  

- test eller Fishers exakta test. Log-rank test, Kaplan-

Meier test.  

I grupp acustimulation 

och grupp combination 

var förekomsten av 

illamående signifikant 

lägre jämfört med grupp 

ondansetron.  

 

Incidensen av illamående, 

kräkning inom 24h efter 

kirurgi var signifikant 

lägre i grupp combination 

jämfört med grupp 

ondansetron.  

Kommentar: 

Tydlig metod, 

likvärdiga 

grupper, 

poweranalys 

genomförd, bra 

diskussion.  

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

White, P.F., Zhao, 

M., Tang, J., 

Wender, R. H., 

Yumul, R., 

Sloninsky, A. V., 

Naruse, R., 

Kariger, R. & 

Cunneen, S. 

(2012).  

 

Use of a 

disposable 

acupressure device 

as part of a 

multimodal 

antiemetic strategy 

for reducing 

postoperative 

nausea and 

vomiting.  

 

Anesthesia and 

analgesia,  

115(1); 31-37.  

 

DOI: 

10.1213/ANE. 

0b013e3182536f27 

 

U.S.A.  

Att utvärdera 

effekten av en 

engångs-

akupressurapparat 

som del av en 

multimodal 

behandling mot 

PONV hos 

patienter som 

genomgår 

laparoskopisk 

kirurgi. 

 

 

Inklusionskriterier: ASA 1-2, genomgå laparoskopisk kirurgi 

 

Exklusionskriterier: användning av antiemetika inom 24h innan 

kirurgi, tidigare erfarenhet av akupressur/akupunktur, alkohol- eller 

drogberoende under de senaste tre månaderna, hudskada över punkt P6 

 

Design: Randomiserad dubbelblindad placebo-kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling: 100 patienter randomiserades till två grupper 

via dator.   

Grupp Pressure right: 50 patienter; k:33/m:17, erhöll stimulering av 

punkt P6 via ett band runt handleden.  

Kontrollgrupp: 50 patienter; k:28/m:22, erhöll ett band runt handleden 

som inte stimulerade punkt P6.  

 

Bedömning av illamående, ulkning och kräkning gjordes 24h, 48h och 

72h postoperativt. Patienterna tillfrågades av en blindad observatör om 

illamående, ulkning och kräkning vilket graderades som antingen 

förekomst av eller avsaknad.  

 

Bortfall: 0 

 

Datanalys: Analys av parametrisk data med Students t-test. Analys av 

icke-parametrisk data med X
2  

- test eller Fishers exakta test. Analys av 

kontinuerlig icke-normaldistribuerad data med Mann-Whitney U-test. 

Analys av övriga parametrar med ANOVA.  

Incidensen av 

postoperativ kräkning var 

signifikant lägre i 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen mätt 

mellan 0-24h och 0-72h.  

 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna 

gällande förekomst av 

illamående vid 24h, 48h 

och 72h.  

Kommentar: 

Urval kunde 

beskrivits 

tydligare.  

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 
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Referens/land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

Yang, X. Y.,  

Xiao, J., Chen, Y. 

H., Wang, Z. T., 

Wang, H. L., 

He, D. H. & 

Zhang, J. (2015).  

 

Dexamethasone 

alone vs in 

combination with 

transcutaneous 

electrical acupoint 

stimulation or 

tropisetron for 

prevention of 

postoperative 

nausea and 

vomiting in 

gynaecological 

patients undergoing 

laparoscopic 

surgery.  

 

British journal of 

anesthesia,  

115(6); 883-889.  

 

DOI: 

10.1093/bja/aev352 

 

Kina 

Att jämföra 

effekten mellan P6 

stimulering + 

dexamethason med 

tropisetron+ 

dexametason och 

med endast 

dexametason på 

PONV hos kvinnor 

som genomgår 

laparoskopisk 

gynekologisk 

kirurgi under 

generell anestesi. 

 

 

 

Inklusionskriterier: kvinnor ASA 1-2, mellan 18-60 år, genomgå 

laparoskopisk gynekologisk kirurgi under generell anestesi  

 

Exklusionskriterier: graviditet, amning, mental retardation, psykisk 

eller neurologisk sjukdom, användning av antiemetika, användning av 

emetogena läkemedel, opioider/glukokortikoider inom tre dagar innan 

kirurgi, allergi mot tropisetron eller dexametason, illamående eller 

kräkning inom 24 timmar innan kirurgi, ha pacemaker, utslag eller 

infektion på huden där akupunktur ska ges, sjukdomar som medför 

känselnedsättning i händer/ handleder 

 

Design: Prospektiv dubbelblindad randomiserad kontrollerad studie 

 

Urval och datainsamling: 86 kvinnor exkluderades av olika orsaker 

innan randomisering. 157 kvinnor randomiserades till tre grupper via 

dator: Grupp Acu: 53 patienter erhöll elektrisk stimulering av P6 och 

dexametason. (Tre uteslutna) 

Grupp Trp: 53 patienter erhöll tropisetron och dexametason.  

Grupp Dxm: 51 patienter erhöll dexametason. (1 utesluten) 

 

Deltagarna bedömde PONV med VAS (visual analogue scale) 2h, 6h, 

24h och 48h postoperativt. Förekomst av kräkning observerades under 0-

2 h, 2-6 h, 6-24 h och 24-48 h postoperativt. VAS: 0=inget illamående, 

10=extremt illamående. En blindad anestesisjuksköterska samlade in 

samtliga data. Den primära effektvariabeln var förekomst av illamående 

och/eller kräkning inom 24 h postoperativt. Den sekundära 

effektvariabeln var behov av ytterligare antiemetika samt patientnöjdhet.  

Bortfall: 3 

 

Dataanalys: X
2 
test och Fishers exakta test. Kolmogorov-Smirnov 

analys. Kruskal-Wallis test för kontinuerliga variabler. Bonferronis test 

för signifikansanalys. 

Det var en signifikant 

skillnad i grupp Acu och 

grupp Trp jämfört med 

grupp Dxm gällande 

förebyggande av PONV 

(illamående, ulkning och 

kräkning).  

 

Signifikant lägre förekomst 

av PONV vid mätning 0-24h 

i grupp Acu än i grupp Dxm. 

 

Signifikant lägre förekomst 

av PONV vid mätning 0-24h 

i grupp Trp än i grupp Dxm. 

 

Kommentar: 

Väl beskriven 

metod, 

poweranalys 

genomförd, 

likvärdiga 

grupper, resultat 

beskrivet i text 

och tabell, 

flödesschema 

visar deltagarnas 

väg genom 

studien. Relativt 

små 

studiegrupper. 

 

Kvalitets- 

Bedömning: 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 


